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Javni razpisi
Št. 330-0018/2009

114/07 in 61/08) ter 10. člena Pravilnika
o pripravništvu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list
RS, št. 23/06 in 72/07) Ministrstvo za šolstvo
in šport, objavlja

Ob-7610/09

Sprememba
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št.
50/07, 61/08) in Pravilnika o dodeljevanju
državnih pomoči na področja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Puconci (Uradni
list RS, št. 73/07) in Odloka o proračunu
Občine Puconci za leto 2009 (Uradni list RS,
št. 119/08) in Odloka o rebalansu proračuna
Občine Puconci za leto 2009 (Uradni list RS,
št. 89/09) objavlja Občina Puconci, Puconci 80, 9201 Puconci, spremembo javnega
razpisa za dodelitev sredstev na področju
razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Puconci za leto 2009.
Javni razpis za dodelitev sredstev na
področju razvoja kmetijstva in podeželja
v Občini Puconci za leto 2009, ki je objavljen v Uradnem listu RS, št. 23 z dne 27. 3.
2009 se spremeni tako, da se v 1. točki
Dodelitev državnih pomoči – skupinske izjeme, v poglavju II. Višina sredstev, znesek
»68.100,00 EUR«, ki je zagotovljen v proračunu za leto 2009 nadomesti z zneskom
»85.100,00 EUR« in znesek »59.600,00
EUR« na proračunski postavki 4011002
Neposredna plačila v kmetijstvo nadomesti
z zneskom »76.600,00 EUR«.
Besedilo za dvopičjem v poglavju IV. Rok
in način prijave spremeni tako, da se glasi:
»razpis je odprt do 30. 11. 2009. V istem
poglavju se druga alinea drugega odstavka,
ki predpisuje rok za oddajo vloge spremeni
tako, da se glasi: »do 30. 11. 2009 za drugo
odpiranje vlog.«.
V poglavju V. Obravnava vloge se prvi
stavek drugega odstavka spremeni tako,
da se glasi: »Komisija bo prvič odpirala in
obravnavala vloge prispele do 15. 8. 2009 in
drugič vloge prispele do 30. 11. 2009.«.
Vse ostale določbe javnega razpisa ostajajo nespremenjene.
Občina Puconci
Št. 10030-415/2009/2
Ob-7608/09
Na podlagi 111. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 16/07– UPB5, 36/08,
58/09, 64/09 – popr. in 65/09 – popr.), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.
79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 109/08
in 49/09), Zakona o izvrševanju proračunov
Republike Slovenije za leti 2008 in 2009
(Uradni list RS, št. 114/07, 58/08, 109/08,
26/09, 31/09 – popr. in 59/09), Pravilnika
o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07,

javni razpis
pripravniških mest v šolah
za leto 2010
Predmet razpisa
Ministrstvo za šolstvo in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana, razpisuje pripravniška mesta v osnovnih šolah, osnovnih šolah
s prilagojenim programom, šolah in zavodih
za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, domovih za
učence, srednjih šolah, dijaških domovih, ki
so vpisani v razvid kot izvajalci javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja.
A. Ministrstvo za šolstvo in šport razpisuje 45 pripravniških mest s sklenjenim
delovnim razmerjem, na podlagi pogodbe
o zaposlitvi pripravnika na pripravniškem
mestu za leto 2010
A. 1. Pogoji za prijavo
Za opravljanje pripravništva s sklenjenim
delovnim razmerjem lahko kandidirajo kandidati, ki na zadnji dan razpisnega roka izpolnjujejo vse z zakonom in drugimi predpisi
določene izobrazbene pogoje za pripravnika
v šoli ter iščejo prvo zaposlitev na področju
vzgoje in izobraževanja.
Vloge kandidatov, ki ne izpolnjujejo zgoraj navedenih pogojev, bodo zavrnjene.
A. 2. Merila za ocenjevanje in oblikovanje prednostnega vrstnega reda
Če bo za opravljanje pripravništva s sklenjenim delovnim razmerjem prijavljenih več
kandidatov, kot je razpisanih pripravniških
mest s sklenitvijo delovnega razmerja, bodo
imeli prednost pri izbiri kandidati, ki bodo na
podlagi objavljenih meril dosegli večje število točk in bodo na prednostnem vrstnem
redu uvrščeni na prvih 45 mest. Postopek
ocenjevanja posamezne vloge bo izveden
po naslednjih merilih:
Merilo
Študijski uspeh
Kriterij študijskega uspeha temelji na izračunu povprečne
ocene vseh opravljenih izpitov na dodiplomskem študiju (ne
pa tudi diplomskih izpitov, diplome, vaj, seminarskih nalog,
hospitacij, praktikumov in podobnega) v študijskem programu,
evidentiranih v priloženem potrdilu
Pedagoška študijska smer ali opravljen študijski program
pedagoško-andragoškega izpopolnjevanja
Skupaj

Možno
število točk

10
2
12

Stran

2882 /

Št.

94 / 20. 11. 2009

A. 3. Okvirna višina sredstev
Ocenjena vrednost oziroma strošek pripravnika za obdobje 10 mesecev je 15.220
EUR. V strošek so vključene plače, pokojninske premije in osebni prejemki (prevoz,
prehrana, regres za letni dopust).
Ocenjena višina sredstev, ki jo je Ministrstvo za šolstvo in šport namenilo za financiranje opravljanja pripravništva s sklenjenim
delovnim razmerjem, je 684.900 EUR. Sredstva so zagotovljena v finančnem načrtu Ministrstva za šolstvo in šport za leto 2010 in
sicer na proračunskih postavkah: 6672-Dejavnost osnovnega šolstva, 6674-Dejavnost zavodov za usposabljanje, ocenjeno
410.940 EUR, skrbnik proračunskih postavk
je Boris Zupančič ter 6676-Dejavnost srednjega šolstva in 6673-Dejavnost dijaških
domov, ocenjeno 273.960 EUR, skrbnik proračunskih postavk je mag. Renata Zupanc
Grom, konto: 4133 – tekoči transferi v javne
zavode in 4135 – tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni PU.
Pripravnik lahko pripravništvo opravlja
tudi v zasebni šoli, če se zasebna šola
s tem strinja. Financiranje opravljanja pripravništva s sklenjenim delovnim razmerjem v zasebnih šolah Ministrstvo za šolstvo
in šport zagotavlja v skladu z zakonom in
drugimi predpisi ter v skladu s pogodbo o financiranju.
A. 4. Obvezna oblika in vsebina prijave
za opravljanje pripravništva s sklenjenim delovnim razmerjem
Popolna vloga mora vsebovati:
– v celoti izpolnjeno Prijavnico na razpis
pripravniških mest v vrtcih oziroma šolah,
izjava pod točko II. Podatki o pripravniškem mestu na Prijavnici na razpis pripravniških mest v vrtcih oziroma šolah mora
biti opremljena z ravnateljevim podpisom in
potrjena z žigom vzgojno-izobraževalnega
zavoda,
– fotokopijo dokazila o izobrazbi,
– fotokopijo potrdila visokošolskega
zavoda o opravljenih izpitih ali fotokopijo
priloge k diplomi ali overjeno fotokopijo indeksa,
– pisno izjavo kandidata, da išče prvo
zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja,
– pisno izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti ali na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev in da ni bil
pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.
Kandidati, ki želijo pripravništvo opravljati
v zasebni šoli, morajo priložiti izjavo šole, da
se strinja z opravljanjem pripravništva in zagotavljanjem sredstev v skladu z zakonom
in drugimi predpisi ter v skladu s pogodbo
o financiranju.
A. 5. Rok za oddajo vlog, način predložitve in opremljenost vlog
Vloge se oddajo v zaprti ovojnici, osebno
ali po pošti na naslov: Ministrstvo za šolstvo
in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljub
ljana, s pripisom »Ne odpiraj – Pripravništvo
v šolah 2010« ter z imenom, priimkom in
polnim naslovom pošiljatelja, najkasneje do
9. 12. 2009. Prijava se šteje za pravočasno,
če je oddana priporočeno po pošti na zadnji
dan prijave, tj. 9. 12. 2009.
Vlog, ki ne bodo prispele pravočasno ali
bodo ovojnice nepravilno izpolnjene in označene, razpisna komisija ne bo obravnavala
in bodo zavržene.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
A. 6. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog bo potekalo 11. 12. 2009
v prostorih ministrstva in ne bo javno. Pri
odpiranju vlog razpisna komisija ugotavlja
popolnost vlog. Vloga je popolna, če so
predloženi vsi zahtevani dokumenti. V primeru vlog s pomanjkljivo dokumentacijo
bo komisija v roku 8 dni od odpiranja kandidate pozvala, da vloge v roku 8 dni dopolnijo.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način,
ki je določen v A. 5. točki razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokumentov, ki jih zahteva besedilo razpisa in ne
bodo dopolnjene v skladu s pozivom za dopolnitev vloge.
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali
osnovnih pogojev iz A.1. točke in
– tistih vlagateljev, ki v primeru, če bo
prijavljenih kandidatov več, kot je razpisanih
mest, ne bodo dosegli zadostnega števila
točk, na podlagi meril določenih v A. 2. točki
razpisa.
O izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah bo na podlagi predloga komisije s sklepom odločil minister za šolstvo in šport.
A. 7. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa
O izbiri in razporeditvi bodo vlagatelji obveščeni s sklepom Ministrstva za šolstvo in
šport najkasneje v roku 45 dni od odpiranja
vlog.
Kandidat, ki meni, da izpolnjuje pogoje
in merila izbire iz javnega razpisa in je bila
njegova vloga s sklepom zavrnjena oziroma
zavržena, lahko v 8 dneh od prejema sklepa
vloži pritožbo, in sicer na naslov: Ministrstvo
za šolstvo in šport, Služba za razvoj kadrov v šolstvu, Masarykova cesta 16, 1000
Ljubljana. V pritožbi morajo biti natančno
opredeljeni razlogi, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti
merila za izbiro in razporeditev kandidatov.
Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb
izbranih in razporejenih kandidatov z vzgojno-izobraževalnimi zavodi.
A. 8. Sklenitev pogodb
Z izbranimi vlagatelji bodo vzgojno-izobraževalni zavodi, na podlagi sklepa o izbiri
in razporeditvi, sklenili pogodbe o opravljanju pripravništva na pripravniškem mestu.
Pogodbe se sklenejo najkasneje do 26. januarja 2010, z začetkom opravljanja pripravništva 1. februarja 2010. Pogodba o zaposlitvi se sklene za določen čas, za čas
pripravništva – 10 mesecev.
En izvod podpisane pogodbe vzgojnoizobraževalni zavod pošlje ministrstvu najkasneje do 13. februarja 2010. Če kandidat
v roku, določenim z razpisom (1. februar
2010), pripravništvo odpove ali iz neupravičenega razloga ne sklene delovnega razmerja, komisija na pripravniško mesto razporedi kandidata, ki je naslednji uvrščen na
prednostnem vrstnem redu. Nadomestnim
kandidatom se rok za podpis pogodbe določi v sklepu o izbiri in razporeditvi.
Če kandidat najkasneje do 26. januarja 2010 iz upravičenega razloga ne sklene
delovnega razmerja, ga ministrstvo kasneje
ponovno razporedi na pripravniško mesto
s sklenjenim delovnim razmerjem. Upravičeni razlogi, ki jih bo komisija za izvedbo
javnega razpisa upoštevala, so: sodelovanje
pri kulturnih, športnih in podobnih prireditvah
na državni ali mednarodni ravni ter zdra-

vstveni razlogi. Kandidat mora udeležbo na
prireditvi izkazati s potrdilom, zdravniško potrdilo pa mu izda osebni zdravnik.
V skladu z zakonom, ki ureja delovna
razmerja, se medsebojne pravice in obveznosti določijo v pogodbi o zaposlitvi pripravnika na pripravniškem mestu.
B. Ministrstvo za šolstvo in šport razpisuje 200 volonterskih pripravniških mest, na
podlagi pogodbe o opravljanju volonterskega pripravništva za leto 2010
B. 1. Pogoji za prijavo
Za opravljanje volonterskega pripravništva lahko kandidirajo kandidati, ki do
zaključka razpisnega roka izpolnjujejo vse
z zakonom in drugimi predpisi določene
izobrazbene pogoje za pripravnika v šoli
ter imajo manj kot šest mesecev delovnih
izkušenj na področju vzgoje in izobraževanja.
Vloge kandidatov, ki ne izpolnjujejo zgoraj navedenih pogojev, bodo zavrnjene.
B. 2. Merila za ocenjevanje in oblikovanje prednostnega vrstnega reda
Če bo za opravljanje volonterskega
pripravništva prijavljenih več kandidatov,
kot je razpisanih volonterskih pripravniških mest, bodo imeli prednost pri izbiri
kandidati z višjim številom točk zbranih na
podlagi merila študijskega uspeha. Merilo študijskega uspeha temelji na izračunu
povprečne ocene vseh opravljenih izpitov
(ne pa tudi diplomskih izpitov, diplome, vaj,
seminarskih nalog, hospitacij, praktikumov
in podobnega) v dodiplomskem študijskem
programu.
Če bo na volontersko pripravništvo v okviru izbora, izmed vlog prispelih za opravljanje
volonterskega pripravništva, razporejenih
manj kandidatov, kot je razpisanih volonterskih pripravniških mest, se za opravljanje
volonterskega pripravništva kandidati lahko
prijavijo tudi po roku, navedenem v B. 5.
točki razpisa. Ministrstvo za šolstvo in šport
bo kandidate na volonterska pripravniška
mesta razporejalo do zapolnitve razpisanih
mest oziroma do objave naslednjega razpisa. Prednost bodo imele vloge kandidatov,
ki bodo prej prispele.
B. 3. Okvirna višina sredstev
Za mentorje pripravnikom so zagotovljena sredstva za dodatek za delo s pripravnikom. Ocenjena vrednost oziroma strošek
pripravnika volonterja za obdobje 10 mesecev je 433 EUR.
Ocenjena višina sredstev, ki jo je Ministrstvo za šolstvo in šport namenilo za
financiranje opravljanja volonterskega pripravništva je 86.600 EUR. Sredstva so zagotovljena v finančnem načrtu Ministrstva
za šolstvo in šport za leto 2010 in sicer na
proračunskih postavkah: 6672-Dejavnost
osnovnega šolstva, 6674-Dejavnost zavodov za usposabljanje, ocenjeno 51.960
EUR, skrbnik proračunskih postavk je Boris Zupančič ter 6676-Dejavnost srednjega
šolstva in 6673-Dejavnost dijaških domov,
ocenjeno 34.640 EUR, skrbnik proračunskih
postavk je mag. Renata Zupanc Grom, konto: 4133 – Tekoči transferi v javne zavode
in 4135 – Tekoča plačila drugim izvajalcem
javnih služb, ki niso posredni PU.
Pripravnik lahko volontersko pripravništvo opravlja tudi v zasebni šoli, če se zasebna šola s tem strinja. Financiranje opravljanja pripravništva s sklenjenim delovnim
razmerjem v zasebnih šolah Ministrstvo za
šolstvo in šport zagotavlja v skladu z zako-
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nom in drugimi predpisi ter v skladu s pogodbo o financiranju.
B. 4. Obvezna oblika in vsebina prijave
za opravljanje volonterskega pripravništva
Popolna vloga mora vsebovati:
– v celoti izpolnjeno Prijavnico na razpis
pripravniških mest v vrtcih oziroma šolah,
izjava pod točko II. Podatki o pripravniškem mestu na Prijavnici na razpis pripravniških mest v vrtcih oziroma šolah mora
biti opremljena z ravnateljevim podpisom
in potrjena z žigom vzgojno-izobraževalnega zavoda,
– fotokopijo dokazila o izobrazbi,
– fotokopijo potrdila visokošolskega
zavoda o opravljenih izpitih ali fotokopijo priloge k diplomi ali overjeno fotokopijo
indeksa,
– pisno izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti ali na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev in da ni
bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega
dejanja zoper spolno nedotakljivost.
Kandidati, ki želijo pripravništvo opravljati v zasebni šoli, morajo priložiti izjavo
šole, da se strinja z opravljanjem pripravništva in zagotavljanjem sredstev v skladu
z zakonom in drugimi predpisi ter v skladu
s pogodbo o financiranju.
Vloga, ki bo oddana po roku določenem
v B. 5. točki razpisa mora vsebovati:
– v celoti izpolnjeno Prijavnico na razpis
pripravniških mest v vrtcih oziroma šolah,
izjava pod točko II. Podatki o pripravniškem mestu na Prijavnici na razpis pripravniških mest v vrtcih oziroma šolah mora
biti opremljena z ravnateljevim podpisom
in potrjena z žigom vzgojno-izobraževalnega zavoda,
– fotokopijo dokazila o izobrazbi,
– pisno izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti ali na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev in da ni
bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega
dejanja zoper spolno nedotakljivost.
Kandidati, ki želijo pripravništvo opravljati v zasebni šoli, morajo priložiti izjavo
šole, da se strinja z opravljanjem pripravništva in zagotavljanjem sredstev v skladu
z zakonom in drugimi predpisi ter v skladu
s pogodbo o financiranju.
B. 5. Rok za oddajo vlog, način predložitve in opremljenost vlog
Vloge se oddajo v zaprti ovojnici, osebno ali po pošti na naslov: Ministrstvo za šolstvo in šport, Masarykova cesta 16, 1000
Ljubljana, s pripisom »Ne odpiraj – Volontersko pripravništvo v šolah 2010« ter
z imenom, priimkom in polnim naslovom
pošiljatelja, najkasneje do 9. 12. 2009. Prijava se šteje za pravočasno, če je oddana
priporočeno po pošti na zadnji dan prijave,
tj. 9 12. 2009.
Vlog, ki ne bodo prispele pravočasno
ali bodo ovojnice nepravilno izpolnjene in
označene, razpisna komisija ne bo obravnavala in bodo zavržene.
V primeru, da se je za opravljanje volonterskega pripravništva prijavilo manj
kandidatov kot je razpisanih mest, se bodo
upoštevale tudi vloge, ki bodo oddane po
9. 12. 2009.
B. 6. Odpiranje vlog
Prvo odpiranje vlog bo potekalo 11. 12.
2009 v prostorih ministrstva in ne bo javno.

Če bo na volontersko pripravništvo v okviru
izbora razporejenih manj kandidatov kot je
razpisanih volonterskih pripravniških mest,
bo komisija vloge za opravljanje volonterskega pripravništva poslane po 11. 12.
2009, odpirala sproti, glede na datum prispele vloge. Pri odpiranju vlog razpisna
komisija ugotavlja popolnost vlog. Vloga je
popolna, če so bili predloženi vsi zahtevani
dokumenti. V primeru vlog s pomanjkljivo
dokumentacijo bo komisija v roku 8 dni
od odpiranja vlagatelje pozvala, da vloge
v roku 8 dni dopolnijo.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način,
ki je določen v B. 5. točki razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokumentov, ki jih zahteva besedilo razpisa in ne
bodo dopolnjene v skladu s pozivom za
dopolnitev vloge.
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih pogojev iz točke B.1. razpisa
in
– tistih vlagateljev, ki v primeru, če bo
prijavljenih kandidatov več, kot je razpisanih mest ne bodo dosegle zadostnega
števila točk, na podlagi meril določenih v B.
2. točki razpisa.
O izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah bo na podlagi predloga komisije s sklepom odločil minister za šolstvo in šport.
B. 7. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa
O izbiri in razporeditvi bodo vlagatelji
obveščeni, s sklepom Ministrstva za šolstvo in šport, najkasneje v roku 45 dni od
odpiranja vlog.
Kandidat, ki meni, da izpolnjuje pogoje
in merila izbire iz javnega razpisa in je bila
njegova vloga s sklepom zavrnjena oziroma
zavržena, lahko v 8 dneh od prejema sklepa
vloži pritožbo, in sicer na naslov: Ministrstvo
za šolstvo in šport, Služba za razvoj kadrov v šolstvu, Masarykova cesta 16, 1000
Ljubljana. V pritožbi morajo biti natančno
opredeljeni razlogi, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti
merila za izbiro in razporeditev kandidatov.
Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb
izbranih in razporejenih kandidatov z vzgojno-izobraževalnimi zavodi.
B. 8. Sklenitev pogodb
Z izbranimi kandidati bodo vzgojno-izobraževalni zavodi, na podlagi sklepa o izbiri
in razporeditvi, sklenili pogodbe o opravljanju volonterskega pripravništva. Pogodba
o opravljanju volonterskega pripravništva
se sklene najkasneje v treh mesecih od
prejema sklepa o razporeditvi na volontersko pripravniško mesto. Pogodba se sklene
za določen čas, za čas pripravništva.
En izvod podpisane pogodbe vzgojnoizobraževalni zavod pošlje ministrstvu.
V skladu z zakonom, ki ureja delovna
razmerja, se medsebojne pravice in obveznosti določijo v pogodbi o opravljanju
volonterskega pripravništva.
Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija, ki obsega
razpis in obrazec za prijavo na razpis, je
na voljo na spletnih straneh http://www.
mss.gov.si (področje javni razpisi). Razpisno dokumentacijo je mogoče dvigniti tudi
osebno, v poslovnem času Ministrstva za
šolstvo in šport, Masarykova 16, Ljubljana.
Za dodatne informacije lahko pokličete Valerijo Jenko (tel. 01/400-52-46) ali pišete na
elektronski naslov valerija.jenko@gov.si.
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V tem razpisu uporabljeni izrazi, ki se
nanašajo na osebe in so zapisani v moški
slovnični obliki, se uporabljajo kot nevtralni
za moške in ženske.
Minister za šolstvo in šport
Št. 11010-2/2009/2(1116)
Ob-7615/09
Na podlagi 81. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07– UPB5, 36/08,
58/09, 64/09 – popr. in 65/09 – popr.), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.
79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 109/08
in 49/09), Zakona o izvrševanju proračunov
Republike Slovenije za leti 2008 in 2009
(Uradni list RS, št. 114/07, 58/08, 109/08,
26/09, 31/09 – popr. in 59/09), Pravilnika
o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07,
114/07 in 61/08) ter 25. člena Pravilnika
o dodelovanju študijskih pomoči (Uradni list
RS, št. 75/94, 53/96, 94/00 in 5/08) Ministrstvo za šolstvo in šport, objavlja
javni razpis
študijskih pomoči za subvencioniranje
šolnin za nadaljnje izobraževanje
strokovnih delavcev v vzgoji in
izobraževanju v študijskem letu
2009/2010
1. Predmet razpisa
Ministrstvo za šolstvo in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana, razpisuje študijske pomoči za subvencioniranje šolnin za
nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju v študijskem
letu 2009/2010. Razpis je namenjen subvencioniranju šolnin za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev, zaposlenih
v javnih vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki
so v študijskem letu 2009/2010 vpisani v 3.
ali 4. letnik izrednega študija univerzitetnih
študijskih programov, sprejetih pred 11. 6.
2004, ali v naslednje magistrske študijske
programe druge stopnje:
– Poučevanje, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani,
– Specialna in rehabilitacijska pedagogika, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljub
ljani,
– Logopedija in surdopedagogika, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani,
– Socialna pedagogika, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani,
– Šolsko knjižničarstvo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani,
– Razredni pouk, Pedagoška fakulteta
Univerze v Mariboru.
2. Pogoji za kandidiranje
Na razpis lahko kandidirajo strokovni
delavci, zaposleni v javnih zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, ki so v študijskem letu 2009/2010 vpisani v izredni študij
dodiplomskih študijskih programov. Šolnina strokovnih delavcev, ki lahko kandidirajo na razpis, za študijsko leto 2009/2010
v višini sofinanciranja tega razpisa ne sme
biti financirana iz drugih javnih sredstev.
V primerih delnega sofinanciranja iz drugih
javnih sredstev se znesek subvencije, pridobljene po tem razpisu, zmanjša v višini
pridobljenih drugih javnih sredstev.
3. Merila izbora kandidatov
V primeru, da bo kandidatov, ki bodo
izpolnjevali pogoje za kandidiranje, na razpisu več, kot je razpisanih sredstev, se
bodo pri izboru razvrstili glede na doseženo
število točk.
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Merila za izbor prejemnikov subven
cije:
Oznaka Merilo
Kandidati, ki so zaposleni za nedoločen čas in za zasedbo
delovnega mesta nimajo z zakonom in drugimi predpisi določene
izobrazbe, pa bi z uspešno končanim študijskim programom
A
izpolnili vse z zakonom in drugimi predpisi določene pogoje
o izobrazbi za zasedbo delovnega mesta, na katerem opravljajo
vzgojno-izobraževalno delo.
Kandidati, ki so zaposleni za nedoločen čas in imajo za zasedbo
delovnega mesta z zakonom in drugimi predpisi določeno
izobrazbo, vendar bo njihovo delo najkasneje v šolskem letu
2010/2011 v celoti ali v deležu postalo nepotrebno zaradi nujnih
B
operativnih razlogov, z uspešno končanim študijskim programom
pa bi izpolnili vse z zakonom in drugimi predpisi določene pogoje
o izobrazbi za zasedbo delovnega mesta strokovnega delavca na
področju vzgoje in izobraževanja.
Kandidati, ki so zaposleni za nedoločen čas in za zasedbo
delovnega mesta nimajo z zakonom in drugimi predpisi določene
izobrazbe, lahko pa opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v skladu
s 146. in 148. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr. in 65/09 – popr.), v skladu
z 42. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona
C
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list
RS, št. 36/08) ter v skladu z 10. členom Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja (Uradni list RS, št. 58/09, 64/09 – popr. in 65/09 –
popr.) in bi z uspešno končanim študijskim programom izpolnili
vse z zakonom in drugimi predpisi določene pogoje o izobrazbi
za zasedbo delovnega mesta, na katerem opravljajo vzgojnoizobraževalno delo.
Kandidati, ki so zaposleni za določen čas in za zasedbo delovnega
mesta nimajo z zakonom in drugimi predpisi določene izobrazbe,
pa bi z uspešno končanim študijskim programom izpolnili vse
D
z zakonom in drugimi predpisi določene pogoje o izobrazbi
za zasedbo delovnega mesta, na katerem opravljajo vzgojnoizobraževalno delo.
Kandidat, ki izpolnjuje v 2. točki razpisa
določene pogoje, pridobi dodatni 2 točki,
če izkaže, da mu bo zavod, v katerem je
zaposlen, omogočal izobraževanje v skladu
s svojimi možnostmi.
Če bo kandidatov, ki se bodo uvrstili na
zadnje mesto, ki mu bo še podeljena subvencija, več, bo kot dodatni kriterij upoštevan poprejšnji študijski uspeh kandidata, ki
bo izračunan kot povprečje do 30. 9. 2009
doseženih ocen na:
– študijski smeri, za katero želi kandidat
pridobiti subvencijo, če je bil v isto študijsko
smer vpisan v preteklem študijskem letu (kriterij študijskega uspeha temelji na izračunu
povprečne ocene vseh opravljenih izpitov,
ne pa tudi vaj, seminarskih nalog, hospitacij,
praktikumov in podobnega) ali
– študijski smeri, na podlagi katere se je
kandidat po prekinitvi oziroma nadaljevanju
študija prvič vpisal na študijsko smer, za
katero želi pridobiti subvencijo (kriterij študijskega uspeha temelji na izračunu povprečne ocene vseh opravljenih izpitov, ne
pa tudi vaj, seminarskih nalog, hospitacij,
praktikumov in podobnega).
4. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina razpoložljivih sredstev,
ki se bodo dodelila na podlagi tega razpisa, je 158.025 €. Sredstva so zagotovljena
v finančnem načrtu Ministrstva za šolstvo in
šport za leto 2010 na proračunski postavki
7153 – Izobraževanje učiteljev, konto 4119
– Transferi posameznikom. Skrbnica proračunske postavke je Darinka Cankar.
Predvidena subvencija šolnine za posameznega prejemnika bo 1.850,00 €, pri

Št. točk

10 točk

8 točk

6 točk

4 točke

čemer lahko znesek subvencije predstavlja največ 80% šolnine za tekoči letnik
študija, za katerega se kandidat prijavlja
na razpis. Če znesek predvidene subvencije presega 80% šolnine za tekoči letnik
študija, za katerega se kandidat prijavlja
na razpis, predstavlja znesek subvencije
80% te šolnine.
5. Obvezna oblika in vsebina vloge
Popolna vloga mora vsebovati:
– izpolnjen in podpisan obrazec za prijavo na razpis za pridobitev subvencije šolnin v šolskem letu 2009/2010, dosegljiv na
spletni strani Ministrstva za šolstvo in šport,
http://www. mss.gov.si (področje javni razpisi) ali osebno med delovnim časom na
Ministrstvu za šolstvo in šport, Služba za
razvoj kadrov v šolstvu, Masarykova 16,
1000 Ljubljana,
– izjavo pooblaščene osebe zavoda,
v katerem je kandidat zaposlen, da bo najkasneje v šolskem letu 2010/2011 njegovo
delo postalo nepotrebno zaradi nujnih operativnih razlogov, če kandidat kandidira pod
točko 3 B,
– uradno potrdilo o vpisu v študijskem
letu 2009/2010 za izredni študij dodiplomskega študijskega programa iz 2. točke tega
razpisa, za katerega kandidat želi pridobiti
subvencijo,
– dokazilo o višini šolnine za tekoči letnik, za katerega kandidat želi pridobiti subvencijo (fotokopija pogodbe o izobraževanju, fotokopija položnice o plačilu celotne
šolnine ali potrdilo fakultete o višini šolnine
v študijskem letu 2009/2010),
– izjavo kandidata, da njegova šolnina ni
financirana iz drugih javnih sredstev, v primeru, da je financirana iz drugih javnih sredstev, pa dokazilo o višini financiranja,
– fotokopijo potrdila visokošolskega zavoda o opravljenih izpitih za študijsko smer,
za katero želi kandidat pridobiti subvencijo,
če je bil v isto študijsko smer vpisan v preteklem študijskem letu oziroma za študijske
smeri, na podlagi katere se je kandidat po
prekinitvi oziroma nadaljevanju študija prvič
vpisal na študijsko smer, za katero želi pridobiti subvencijo.
Kandidati morajo za potrebe uveljavljanja dodatnih točk izpolniti izjavo pod točko
II. obrazca za prijavo na razpis za pridobitev
subvencije šolnin v šolskem letu 2009/2010.
Izjava mora biti opremljena s podpisom pooblaščene osebe zavoda in potrjena z žigom
vzgojno-izobraževalnega zavoda.
6. Rok za oddajo vlog, način predložitve
in opremljenost vlog
Vloge se oddajo v zaprti ovojnici osebno
ali po pošti na naslov: Ministrstvo za šolstvo
in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljub
ljana, s pripisom »Ne odpiraj – Vloga na
javni razpis študijskih pomoči 2009/2010«
ter z imenom, priimkom in polnim naslovom
pošiljatelja, najkasneje do 4. 12. 2009. Prijava se šteje za pravočasno, če je oddana
priporočeno po pošti na zadnji dan prijave,
tj. 4. 12. 2009.
Vlog, ki ne bodo prispele pravočasno ali
bodo ovojnice nepravilno izpolnjene in označene, razpisna komisija ne bo obravnavala
in bodo zavržene.
7. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog bo potekalo v prostorih
ministrstva in ne bo javno. Pri odpiranju vlog
razpisna komisija ugotavlja popolnost vlog.
Vloga je popolna, če so predloženi vsi zahtevani dokumenti. V primeru vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo komisija v roku 8 dni
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od odpiranja kandidate pozvala, da vloge
v roku 8 dni dopolnijo.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način,
ki je določen v 6. točki razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokumentov, ki jih zahteva besedilo razpisa in ne
bodo dopolnjene v skladu s pozivom za dopolnitev vloge.
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih kandidatov ki ne bodo izpolnjevali
osnovnih pogojev iz druge točke in
– tistih kandidatov, ki ne bodo dosegli
zadostnega števila točk, na podlagi meril
določenih v tretji točki razpisa.
O izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah bo na podlagi predloga komisije s sklepom odločil minister za šolstvo in šport.
8. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa
O izbiri bodo vlagatelji obveščeni s sklepom Ministrstva za šolstvo in šport najkasneje v roku 60 dni od odpiranja vlog.
Kandidat, ki meni, da izpolnjuje pogoje
in merila izbire iz javnega razpisa in je bila
njegova vloga s sklepom zavrnjena oziroma
zavržena, lahko v 8 dneh od prejema sklepa
vloži pritožbo, in sicer na naslov: Ministrstvo
za šolstvo in šport, Služba za razvoj kadrov
v šolstvu, Masarykova cesta 16, 1000 Ljub
ljana. V pritožbi morajo biti natančno opredeljeni razlogi, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti merila
za izbiro in razporeditev kandidatov.
9. Sklenitev pogodb: z izbranimi kandidati bo Ministrstvo za šolstvo in šport, na
podlagi sklepa o izbiri, sklenilo pogodbo
o subvencioniranju izobraževanja.
Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je na voljo na
spletnih straneh: http://www.mss.gov.si (področje javni razpisi). Razpisno dokumentacijo je mogoče dvigniti tudi osebno v poslovnem času Ministrstva za šolstvo in šport,
Masarykova 16, Ljubljana. Za dodatne informacije lahko pokličete Valerijo Jenko, tel.
01/400-52-46, ali pišete na elektronski naslov: valerija.jenko@gov.si.
V tem razpisu uporabljeni izrazi, ki se
nanašajo na osebe in so zapisani v moški
slovnični obliki, se uporabljajo kot nevtralni
za moške in ženske.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 5440-21/2009/13
Ob-7734/09
Na podlagi Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07
– ZSPDPO, 109/08 in 49/09), Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za
leti 2008 in 2009 (Uradni list RS, št. 114/07,
58/08, 58/08 – ZZdrS-E, 109/08 – ZJF-D
26/09 (31/09 – popr.) in 59/09), Pravilnika
o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07
in 61/08), Proračuna Republike Slovenije
za leto 2009 (Uradni list RS, št. 114/07),
Rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2009 (Uradni list RS, št. 26/09),
Rebalansa proračuna Republike Slovenije
za leto 2009 (Rb2009-1) (Uradni list RS,
št. 59/09), Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB1),
Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Uradni list RS,
št. 30/06), Zakona o gospodarskih družbah,
ZGD-1 (Uradni list RS, št. 65/09 – UPB3,
83/09 Odl. US: U-I-165/08-10), Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006

o splošnih določbah o Evropskem skladu
za regionalni razvoj, Evropskem socialnem
skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi
uredbe (ES) št. 1260/1999 (OJ L 210/2006)
z vsemi spremembami, Uredbe komisije
(ES) št. 1828/2006 z dne 8. decembra 2006
o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št.
1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem
skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter
Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za
regionalni razvoj (OJ L 371/2006) z vsemi
spremembami, Uredbe (ES) št. 1081/2006
Evropskega parlamenta in Sveta z dne
5. julija o Evropskem socialnem skladu in
razveljavitvi Uredbe o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št.
1784/1999 (OJ L 210/2006) z vsemi spremembami, Operativnega programa razvoja
človeških virov za obdobje 2007–2013 (potrjenega s strani Evropske Komisije z dne
21. 11. 2007, št. potrditve CCI 2007 SI 051
PO 001), Uredbe o izvajanju postopkov pri
porabi sredstev evropske kohezijske politike
v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list RS, št. 17/09
in 40/09), Programa ukrepov aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2007–2013 in
Načrta izvedbe Programa ukrepov aktivne
politike zaposlovanja za leti 2007 in 2008,
ki ju je sprejela Vlada RS s sklepom, št.
11002-2/2006/4 (sprejet na 98. redni seji
Vlade RS, 23. 11. 2006), Načrta izvedbe
Programa ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leti 2008 in 2009, ki ga je sprejela
Vlada RS s sklepom, št. 11002-1/2008/3
(sprejet na 169. redni seji Vlade RS, 15. 5.
2008), Spremembe Načrta izvedbe Programa ukrepov aktivne politike zaposlovanja
za leti 2008 in 2009, ki ga je sprejela Vlada
RS s sklepom, št. 11002-3/2008/2 (sprejet na 265. dopisni seji Vlade RS, 18. 11.
2008), Spremembe Načrta izvedbe Programa ukrepov aktivne politike zaposlovanja
za leti 2008 in 2009, ki jo je sprejela Vlada
RS s sklepom, št. 11002-1/2008/3 (sprejet
na 44. redni seji Vlade RS, 17. 9. 2009),
Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za
primer brezposelnosti (Uradni list RS, št.
107/06 – UPB1, 114/06 – ZUTPG, 59/07 –
ZŠtip (63/07 – popr.)), Pravilnika o izvajanju
ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Uradni list RS, št. 5/07, 85/08 in 25/09), Sklepa
organa upravljanja o potrditvi instrumenta
št. OP RČV 1/4/01-0-MDDSZ z dne 17. 11.
2009 Republika Slovenija, Ministrstvo za
delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova
5, 1000 Ljubljana objavlja
javni razpis
za sofinanciranje projektov socialnih
partnerjev na področju izboljšanja
delovnega okolja, v okviru prve
razvojne prioritete »Spodbujanje
podjetništva in prilagodljivosti«
in prednostne usmeritve 1. 4.
»Pospeševanje razvoja novih
zaposlitvenih možnosti« Operativnega
programa razvoja človeških virov za
obdobje 2007–2013
1. Posredniško telo: Republika Slovenija,
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je ustvarjanje
podpornega okolja za izboljšanje delovnih
procesov in razmer na področju varovanja
zdravja. V skladu z usmeritvami Opera-
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tivnega programa razvoja človeških virov
za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete
»Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti«, prednostne usmeritve »Pospeševanje
razvoja novih zaposlitvenih možnosti« bodo
podprti projekti, ki bodo pripomogli k varovanju zdravja na delovnem mestu, in tako
doprinesli k produktivnejšim oblikam organiziranosti dela, vključno z boljšimi pogoji za
zdravje in varstvo pri delu.
Projekte bodo izvajali izbrani upravičenci,
in sicer v sodelovanju s socialnimi partnerji,
namenjeni pa so delodajalcem in njihovim
zaposlenim.
V okviru javnega razpisa bodo sofinancirani projekti, ki bodo pripomogli k izboljšanju
in reševanju problematike na naslednjih izbranih področjih:
1. stres na delovnem mestu,
2. izostajanje (absentizem) z delovnega
mesta,
3. zmanjšanje produktivnosti (prezentizem) na delovnem mestu,
4. fluktuacija na delovnem mestu,
5. izgorevanje na delovnem mestu,
6. usklajevanje poklicnega in družinskega življenja.
Med izbranimi področji morajo vlagatelji
v projekt vključiti najmanj dve področji. Večje število vključenih področij prinaša večje
število točk. Večje število točk prinašajo projekti, ki bodo obravnavali stres na delovnem
mestu in izostajanje (absentizem) z delovnega mesta.
Pripravljeni projekti morajo predstavljati
celoto dejavnosti, ki prispevajo k določenim
rezultatom ter vnaprej zastavljenim in jasno
opredeljenim ciljem, na podlagi katerih je
mogoče presojati izpolnjevanje zastavljenih
meril.
Projekt mora biti zasnovan celovito in
zajemati vse naslednje dejavnosti:
1. izvedba raziskovalnih aktivnosti, ki
bodo omogočile pripravo in izdelavo strokovnih podlag za oblikovalce in izvajalce politik s področja predmeta javnega razpisa;
2. izvedba in analiza pilotskih modelov;
3. izobraževanje in usposabljanje;
4. promocija in ozaveščanje javnosti
o pomenu in vlogi kvalitetnega delovnega
okolja.
3. Upravičeni vlagatelji in partnerji ter pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
a) Upravičeni vlagatelji in partnerji
Vlagatelj mora biti pravna oseba javnega prava, vpisana v zbirko izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti pri Javni
agenciji za raziskovalno dejavnost RS, ki
izpolnjuje pogoje javnega razpisa, in ki ima
podpisano pismo o nameri s socialnimi partnerji.
Socialni partnerji za potrebe tega javnega razpisa predstavljajo:
– v širšem smislu:
– vsaj en reprezentativni sindikat in
– vsaj eno interesno združenje delodajalcev1,
ali
– v ožjem smislu:
– vsaj en reprezentativni sindikat in
– vsaj pet delodajalcev.
b) Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Vlagatelji morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
1
Za namene tega javnega razpisa je to
lahko katerokoli združenje, ki zastopa interese
delodajalcev.
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– so pravne osebe javnega prava, vpisane v zbirko izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost RS,
– na dan prijave opravljajo dejavnost
v Republiki Sloveniji,
– imajo ustrezno pravno in finančno sposobnost, vključno s sposobnostjo vnaprejšnjega financiranja projekta ter razpolagajo
z ustreznimi tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo projekta in morajo v projektu aktivno
sodelovati,
– na dan oddaje vloge niso v stečajnem
postopku, postopku prenehanja, postopku
prisilne poravnave ali likvidaciji,
– imajo na dan oddaje vloge poravnane
vse davke in druge obvezne dajatve skladno
z nacionalno zakonodajo,
– niso kršili določil o nenamenski porabi
sredstev iz naslova prejetih sredstev Evropskega socialnega sklada ali drugih javnih
sredstev,
– niso bili obsojeni zaradi kaznivega dejanja v zvezi s svojim profesionalnim ravnanjem s sodbo, ki je pravnomočna.
Reprezentativni sindikati, ki bodo v projektu sodelovali kot socialni partnerji, morajo
izpolnjevati naslednje pogoje:
– razpolagajo z odločbo o reprezentativnosti sindikata, ki jo v okviru svojih pristojnosti, ki izhajajo iz Zakona o reprezentativnosti
sindikatov http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/zrsin.pdf (Uradni list RS, št. 13/93),
na podlagi dokazil o izpolnjevanju pogojev,
določenih z zakonom, izdaja Ministrstvo za
delo, družino in socialne zadeve (http://www.
mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/delovna_
razmerja_in_pravice_iz_dela/socialno_partnerstvo/seznam_reprezentativnih_sindikatov/),
– niso kršili določil o nenamenski porabi
sredstev iz naslova prejetih sredstev Evropskega socialnega sklada ali drugih javnih
sredstev.
Interesna združenja delodajalcev, ki bodo
v projektu sodelovala kot socialni partnerji,
morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– združujejo oziroma zastopajo delodajalce z namenom uveljavljanja njihovih interesov,
– niso kršili določil o nenamenski porabi
sredstev iz naslova prejetih sredstev Evropskega socialnega sklada ali drugih javnih
sredstev.
Delodajalci, ki bodo v projektu sodelovali
kot socialni partnerji, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– so gospodarske družbe, registrirane
v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah ter zadruge, registrirane v skladu z Zakonom o zadrugah,
– so srednje družbe po merilih iz 52.
člena Zakona o gospodarskih družbah. Leta merila se smiselno uporabljajo tudi za
zadruge,
– na dan oddaje vloge niso v stečajnem
postopku, postopku prenehanja, postopku
prisilne poravnave ali likvidaciji,
– niso kršili določil o nenamenski porabi
sredstev iz naslova prejetih sredstev Evropskega socialnega sklada ali drugih javnih
sredstev.
Dodatni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati tako vlagatelji kot tudi socialni partnerji
v projektu, so:
– med vlagateljem in v projektu sodelujočimi socialnimi partnerji mora biti podpisano
pismo o nameri, iz katerega je razvidno,
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da se socialni partnerji strinjajo s tem, da
bo vlagatelj nosilec projekta (upravičenec),
vloženega v okviru tega javnega razpisa, ter
da bodo v primeru sofinanciranja projekta
z vlagateljem podpisali dogovor o sodelovanju na projektu,
– izpolnjujejo in sprejemajo vse pogoje
in kriterije, določene v javnem razpisu in
razpisni dokumentaciji,
– strinjajo se z uporabo osebnih podatkov za namene dokazovanja upravičenih
stroškov.
V primeru, da vsebina, ki je navedena
v dokumentih, na osnovi katere se preverja
izpolnjevanje posameznega pogoja, ne izkazuje zgoraj navedenih zahtev, se šteje,
kot da vloga ne izpolnjuje tega pogoja.
V primeru dvoma glede upravičenosti
katerega koli vlagatelja oziroma socialnega
partnerja lahko Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve (v nadaljevanju: ministrstvo) zahteva dodatna pojasnila ali dokazila.
Ministrstvo lahko za potrebe tega javnega razpisa pridobi dokazila glede izpolnjevanja pogojev iz uradnih evidenc.
4. Trajanje projektov: skrajni rok za dokončanje projektnih dejavnosti je 30 mesecev od podpisa pogodbe o sofinanciranju
projekta.
5. Pristojnosti, odgovornosti in naloge
upravičencev, ki bodo izbrani na javnem
razpisu
Upravičenci, ki bodo izbrani na tem javnem razpisu, bodo med drugim imeli naslednje pristojnosti, odgovornosti in naloge:
– izbrati zunanje izvajalce v skladu z veljavnim zakonom o javnem naročanju,
– voditi ločeno računovodsko in analitično evidenco o projektu,
– hraniti vso dokumentacijo o projektu
najmanj 10 let po zaključku projekta,
– zagotavljati posredniškemu telesu,
organu upravljanja, organu za potrjevanje,
revizijskemu organu ter drugim nadzornim
slovenskim organom in pristojnim organom
EU informacije o poteku projekta ter doseganju ciljev in rezultatov,
– zagotavljati posredniškemu telesu,
organu upravljanja, organu za potrjevanje,
revizijskemu organu ter drugim nadzornim
slovenskim organom in pristojnim organom
EU informacije o morebitnih prihodkih, povezanih z izvajanjem projekta,
– zagotavljati posredniškemu telesu,
organu upravljanja, organu za potrjevanje,
revizijskemu organu ter drugim nadzornim
slovenskim organom in pristojnim organom
EU dostopnost dokumentacije o projektu,
– zagotavljati informiranje in obveščanje javnosti o projektu v skladu z navodili
organa upravljanja, posredniškega telesa
ter 8. in 9. členom Uredbe komisije EU št.
1828/2006 z dne 8. 12. 2006,
– dodeljena sredstva porabljati le v skladu z namenom projekta in za upravičene
stroške projekta,
– obveščati posredniško telo o spremembah projekta v skladu s pogodbo o sofinanciranju,
– v primeru ugotovitve o nenamenski
porabi sredstev, nespoštovanju pogodbenih
določil ali o dvojnem financiranju projekta
s strani drugih proračunskih virov RS ali EU,
vrniti vsa prejeta sredstva, skupaj s pripadajočimi zakonitimi obrestmi,
– v roku 10 dni od podpisa pogodbe o sofinanciranju posredniškemu telesu posredovati v pregled in potrditev osnutek dogovo-

ra o sodelovanju na projektu, iz katerega
morajo biti razvidne pravice in obveznosti
projektnih partnerjev,
– v roku 15 dni po potrditvi dogovora
s strani posredniškega telesa, le-temu v vednost posredovati podpisan dogovor s socialnimi partnerji o sodelovanju na projektu.
6. Višina sredstev, ki so na razpolago za
javni razpis
6.1 Skupna razpoložljiva višina sredstev
Skupna okvirna razpoložljiva višina nepovratnih sredstev v okviru tega javnega
razpisa znaša 4.085.000,00 EUR. Razpisana sredstva so zagotovljena v okviru Proračuna Republike Slovenije-namenska sredstva kohezijske politike, in sicer v predvideni
finančni konstrukciji:
Vir razpisanih sredstev
(v EUR)
Namenska sredstva EU
(85%) – PP 9235
Namenska sredstva
slovenske udeležbe (15%)
– PP 9247
Skupaj

Skupaj (v
EUR)
3.472.250
612.750
4.085.000

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor
operacij se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje
2007–2013, 1. razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti«; 1.4.
prednostne usmeritve »Pospeševanje razvoja novih zaposlitvenih možnosti«.
Namenska sredstva EU predstavljajo
85% celotnih upravičenih javnih izdatkov
za upravičene stroške projekta. Namenska
sredstva slovenske udeležbe predstavljajo
15% celotnih upravičenih javnih izdatkov za
upravičene stroške projekta.
Sredstva bodo izbranim upravičencem
izplačana na podlagi potrjenih zahtevkov za
izplačilo (ZzI), ki jim bodo priložena dokazila o plačilu upravičenih stroškov. Izbranim
upravičencem, ki so osebe javnega prava
in so ustanovljeni in delujejo kot javni zavod
ali ustanova, bo po podpisu pogodbe izplačano predplačilo v višini največ 20 odstotkov
namenskih sredstev EU, v okviru vrednosti
določene v pogodbi.
6.2 Omejitev višine zaprošenih sredstev:
zaprošeni znesek posameznega vlagatelja
na projekt je najmanj 400.000,00 EUR in
največ 800.000,00 EUR.
6.3 Delež sofinanciranja projektov: vlagatelj lahko zaprosi za sofinanciranje do
100% upravičenih stroškov projekta, ki so
opredeljeni v točki 8 tega razpisa. Neupravičene stroške krije prejemnik sredstev (upravičenec in/ali socialni partnerji).
6.4 Državna pomoč: sredstva, pridobljena v okviru tega javnega razpisa, ne predstavljajo državne pomoči.
7. Obdobje za porabo sredstev in obdobje upravičenosti stroškov
Obdobje, za katerega so namenjena razpisana sredstva, so proračunska leta 2009,
2010, 2011 in 2012. Obdobje upravičenosti
izplačil iz proračuna je od 1. 10. 2009 do
31. 12. 2012.
Po tem javnem razpisu so do sofinanciranja upravičeni stroški, ki bodo nastali v obdobju od datuma podpisa pogodbe
o sofinanciranju projekta do vključno 30 mesecev po podpisu pogodbe o sofinanciranju
projekta.
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8. Upravičene dejavnosti in upravičenost
stroškov
8.1 Upravičene dejavnosti
a) Izvedba raziskovalnih aktivnosti, ki
bodo omogočile pripravo in izdelavo strokovnih podlag za oblikovalce in izvajalce
politik s področja predmeta javnega razpisa,
in sicer:
i. izdelava raziskave v podjetjih, ki v projektu sodelujejo kot socialni partnerji;
ii. pregled strategij oziroma ukrepov, ki
se jih delodajalci poslužujejo pri soočanju
s posledicami obravnavane problematike;
iii. analiza stanja na izbranem področju,
vključno z analizo obstoječe zakonodaje
v Republiki Sloveniji in navezava na zakonodajo EU;
iv. pregled dobrih praks v Republiki Sloveniji in EU na izbranem področju ter izdelava pilotskih modelov, ki bodo predmet
testiranja v okviru projekta (npr. izdelava
in uvajanje lastnih in inovativnih modelov
v preučevano delovno okolje);
v. priprava strokovnih podlag, standardov in modelov ter oblikovanje priporočil
za delodajalce ter oblikovalce in izvajalce
politik na izbranem področju.
V okviru navedene dejavnosti bodo
lahko izbrani upravičenec in socialni partnerji uveljavljali stroške dela koordinatorjev in/ali raziskovalcev, zaposlenih na projektu, stroške storitev zunanjih izvajalcev,
stroške izobraževanja in usposabljanja ter
stroške informiranja in obveščanja javnosti.
Podrobnejša opredelitev stroškov je v točki
8.2 javnega razpisa in v točki 3 razpisne
dokumentacije.
b) Izvedba in analiza pilotskih modelov:
i. izvajanje pilotskih modelov v podjetjih,
ki v projektu sodelujejo kot socialni partnerji
(npr. izvedba pilotskih modelov na področju
prenosa primerov dobrih praks v slovensko
okolje, izvedba pilotskih modelov na področju krepitve dobro delujočih obstoječih struktur in sistemov za nadaljnji razvoj varovanja
zdravja na delovnem mestu ipd.);
ii. analiza uspešnosti izvedenih modelov
in izdelava priporočil subjektom, vključenim
v projekt, kakor tudi oblikovalcem in izvajalcem politik.
V okviru navedene dejavnosti bodo
lahko izbrani upravičenec in socialni partnerji uveljavljali stroške dela koordinatorjev in/ali raziskovalcev, zaposlenih na projektu, stroške storitev zunanjih izvajalcev,
stroške izobraževanja in usposabljanja ter
stroške informiranja in obveščanja javnosti.
Podrobnejša opredelitev stroškov je v točki
8.2 javnega razpisa in v točki 3 razpisne
dokumentacije.
c) Izobraževanje in usposabljanje
Na podlagi rezultatov in ugotovitev izvedbe raziskovalnih aktivnosti ter izvedbe in analize pilotskih modelov, se pripravi
vsebina in izvedejo izobraževanja in usposabljanja za socialne partnerje, vključene
v projektne aktivnosti, ter za druge ciljne
skupine, ki v projektu ne sodelujejo kot socialni partnerji (npr. delodajalce, zaposlene,
sindikate, interesna združenja, oblikovalce
politik ipd.).
V okviru navedene dejavnosti bodo lahko izbrani upravičenec in socialni partnerji
uveljavljali stroške storitev zunanjih izvajalcev, stroške organizacije dogodkov ter
stroške informiranja in obveščanja javnosti.
Podrobnejša opredelitev stroškov je v točki
8.2 javnega razpisa in v točki 3 razpisne
dokumentacije.
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d) Promocija in ozaveščanje javnosti
o pomenu in vlogi kvalitetnega delovnega
okolja
Izvedba aktivnosti promocije in ozaveščanja javnosti o pomenu ter vlogi kvalitetnega delovnega okolja (npr. priprava, oblikovanje in tisk priročnikov ter drugih orodij
za dvig ozaveščenosti o pomenu spodbudnega delovnega okolja, priprava in posredovanje informacij socialnim partnerjem in
drugim ciljnim skupinam, organizacija delavnic oziroma konferenc, na katerih bodo
predstavljeni rezultati dejavnosti projekta in
podobno).
V okviru navedene dejavnosti bodo lahko izbrani upravičenec in socialni partnerji
uveljavljali stroške storitev zunanjih izvajalcev, stroške organizacije dogodkov ter
stroške informiranja in obveščanja javnosti.
Podrobnejša opredelitev stroškov je v točki
8.2 javnega razpisa in v točki 3 razpisne
dokumentacije.
8.2 Upravičenost stroškov
Upravičeni so stroški, ki so neposredno
povezani z izvajanjem projekta in so določeni v pogodbi o sofinanciranju projekta.
Med upravičene stroške sodijo:
1. Stroški plač in druga povračila stroškov dela.
2. Dnevnice, namestitve in potni stroški:
– povračilo stroškov dnevnic,
– povračilo stroškov nočitev,
– povračilo stroškov prevoza,
– povračilo stroškov kotizacij.
3. Stroški organizacije dogodkov:
– stroški gostujočih predavateljev,
– stroški najema prostora in opreme,
– stroški brezalkoholnih pijač in prigrizkov,
– stroški tolmačenja in prevajanja.
4. Druge zunanje storitve:
– stroški računalniških storitev,
– stroški raziskovalnih storitev,
– stroški informiranja in obveščanja javnosti,
– stroški izobraževalnih storitev.
5. DDV
Upravičenec bo moral nastale stroške na
projektu dokazati s predložitvijo kopij originalnih računov, pogodb, drugih računovodskih listin enake dokazne vrednosti ter dokazil o plačilu, ki se neposredno nanašajo na
izvedeno dejavnost ter dokazil v postopkih
izbire zunanjih izvajalcev v skladu z veljavnim Zakonom o javnem naročanju.
Podrobna razčlenitev upravičenih stroškov in pogojev za predložitev dokazil o nastalih stroških je navedena v razpisni dokumentaciji in Navodilih organa upravljanja
o upravičenih stroških za sredstva evropske
kohezijske politike za programsko obdobje
2007–2013, objavljenih na spletni strani
http://www.euskladi.si/publikacije/navodila/2007-2013/.
Roki za izstavitev zahtevkov za izplačilo
s strani upravičenca so opredeljeni v pogodbi o sofinanciranju projekta.
9. Merila za izbor projektov
Strokovna komisija bo formalno popolne
ter pravočasno prispele vloge ocenila na
podlagi spodaj navedenih meril:
9.1. Splošno merilo
Merilo
Opis
Ustreznost Vsebina projekta
projekta
je skladna
s predmetom
javnega razpisa.

Ocena
DA

NE
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Vloge, ki ne bodo izpolnjevale splošnega
merila, bodo s sklepom predstojnika ministrstva zavrnjene kot neustrezne.
Vloge, ki bodo izpolnjevale splošno merilo, bodo ocenjene po naslednjih merilih za
ocenjevanje projektov:
9.2. Merila za ocenjevanje
Merilo
Zasnova projekta
Skladnost projekta
s strateškimi dokumenti
in družbenimi potrebami
Sestava partnerstva
Transnacionalnost
Reference vlagatelja
Skupaj

Največje
število
točk
30
30
20
10
10
100

Podrobnejša razčlenitev meril za ocenjevanje je v razpisni dokumentaciji. V predlog
za sofinanciranje se bodo uvrstile le vloge,
ki bodo dosegle najmanj 50 točk.
10. Rok prijave na javni razpis
Rok za oddajo prijav je 16. 12. 2009.
Upoštevajo se vloge s poštnim žigom
z vključno 16. 12. 2009. Vloge, ki bodo oddane osebno, morajo biti oddane v vložišče
Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5 (IV. nadstropje), 1000
Ljubljana, do zgoraj navedenega datuma,
do 14. ure. Vloge, ki bodo prispele po tem
roku, se bodo štele kot prepozne in bodo
izključene iz nadaljnjega postopka ter upravičencu vrnjene neodprte.
Vloga mora biti oddana na prijavnih
obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije
in mora vsebovati vse zahtevane priloge
in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Vlogo je potrebno poslati v papirnati
obliki, v zaprtem ovitku, ki mora biti označen: »Ne odpiraj – vloga za sofinanciranje
projektov socialnih partnerjev na področju
izboljšanja delovnega okolja«. Uporabite
obrazec za označbo vloge, ki je v razpisni
dokumentaciji (Priloga št. 2).
Vloge, ki ne bodo ustrezno označene,
bodo izključene iz nadaljnjega postopka ter
vlagatelju vrnjene neodprte.
11. Odpiranje vlog
Postopek izbire (odpiranje in ocenjevanje vlog) bo vodila strokovna komisija.
Odpiranje vlog bo potekalo dne 17. 12.
2009, ob 10. uri, v prostorih Ministrstva za
delo, družino in socialne zadeve in bo javno.
V primeru prevelikega števila prejetih vlog
lahko strokovna komisija odloči, da odpiranje ni javno. O tej odločitvi se vlagatelje obvesti najkasneje en delovni dan pred
predvidenim datumom javnega odpiranja
z obvestilom na spletnih straneh www.mddsz.gov.si in www.euskladi.si.
Odpirale se bodo samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene vloge,
in sicer v vrstnem redu, v katerem bodo
predložene. Na odpiranju bo komisija ugotavljala popolnost vlog glede na to, če so bili
predloženi vsi zahtevani dokumenti (formalna popolnost vlog).
Komisija bo v roku 8 dni od odpiranja
pisno pozvala tiste vlagatelje, katerih vloge
niso bile popolne, da jih dopolnijo v roku 8
dni. Poziv za dopolnitev vlog bo vlagateljem
posredovan po elektronski pošti, na elektronski naslov vlagatelja, ki je naveden v pri-
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javnici (Obrazec št. 1 razpisne dokumentacije, točka I. Podatki o vlagatelju). Vloge, ki jih
vlagatelji ne bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev vlog, bodo zavržene.
Ministrstvo bo izbralo predloge projektov
po postopku, kot ga določa veljavni Pravilnik
o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije.
12. Ocenjevanje vlog in obveščanje vlagateljev
Komisija bo opravila ocenjevanje popolnih vlog na podlagi pogojev in meril, ki so
bila navedena v javnem razpisu oziroma
v razpisni dokumentaciji.
Kolikor bo ugotovljeno, da vlagatelj ne izpolnjuje pogojev javnega razpisa, bo takšna
vloga zavrnjena.
Strokovna komisija bo, na osnovi rezultatov ocenjevanja, oblikovala predlog liste
projektov za sofinanciranje. Za sofinanciranje bodo predlagani samo projekti, ki bodo
dosegli minimalni kakovostni kriterij (tj. najmanj 50 od vseh možnih točk).
Strokovna komisija si pridružuje pravico, da od vlagateljev zahteva dodatna pojasnila oziroma obrazložitve o predvidenih
dejavnostih ter načrtovanih stroških. Poziv
za posredovanje dodatnih pojasnil oziroma
obrazložitev, bo vlagateljem posredovan po
e-pošti, na elektronski naslov vlagatelja, ki
je naveden v prijavnici (Obrazec št. 1 razpisne dokumentacije). V primeru, da pojasnila
ne bodo posredovana v roku in na način določen v pozivu, bo strokovna komisija dejavnosti oziroma načrtovane stroške, za katere
se zahteva dodatno pojasnilo, izločila kot
neupravičene ter projekt ustrezno ocenila
glede na postavljena merila.
Strokovna komisija lahko na podlagi pregleda vlog oceni, da posamezne predlagane
dejavnosti niso upravičene do sofinanciranja
ter od vlagatelja zahteva prilagoditev načrta
dejavnosti ter finančnega načrta projekta.
Prav tako si strokovna komisija pridružuje pravico znižanja posameznih postavk
v finančnem načrtu, za katere meni, da so
ocenjene previsoko in zahteva prilagoditev
finančnega načrta vlagatelja.
V primeru, da bo vlagatelj v prijavi kot
upravičene navedel tudi stroške, ki niso
upravičeni do sofinanciranja, bo strokovna
komisija ustrezno znižala višino sofinanciranja ter vlagatelju predlagala nižjo višino
sofinanciranja od zaprošene.
Če se vlagatelj ne bo strinjal s predlogi
komisije, se šteje, da odstopa od vloge.
Kolikor bo skupna vrednost predlaganih
projektov, ki bodo dosegli minimalni kakovostni kriterij, presegla razpoložljiva sredstva,
bodo imeli prednost projekti z višjim številom
točk, sredstva pa se bodo dodeljevala po
vrstnem redu iz predloga liste projektov do
porabe sredstev.
V primeru, da več vlagateljev doseže
enako število točk in bi bila z njihovo uvrstitvijo na predlog liste projektov za sofinanciranje, presežena skupna razpoložljiva
sredstva, se na predlog liste sofinanciranjih
projektov prednostno uvrstijo projekti, ki dosežejo višje število točk pri merilu »zasnova
projekta«. V kolikor bo število točk enako
tudi po tem kriteriju, se uporabi merilo »skladnost projekta s strateškimi dokumenti in
družbenimi potrebami«, nadalje »transnacionalnost« ter merilo »reference vlagatelja«.
Strokovna komisija lahko predlaga, minister pa predlog potrdi, da preostala razpoložljiva sredstva ponudi naslednjemu najvišje
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ocenjenemu upravičencu. V kolikor se le-ta
ne strinja s ponujeno višino, lahko strokovna
komisija odloči, da preostala razpoložljiva
sredstva ponudi naslednjemu najvišje ocenjenemu upravičencu.
O dodelitvi sredstev po tem razpisu bo
na predlog strokovne komisije s sklepom
odločil predstojnik ministrstva.
Ministrstvo bo vlagatelje o izidu javnega
razpisa predvidoma obvestilo najkasneje
v 60 dneh po zaključku odpiranja vlog. Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh
ministrstva in na portalu www.euskladi.si.
O pritožbi zoper sklep o izbranem vlagatelju bo odločil predstojnik ministrstva.
Vlagatelj lahko pritožbo vloži na ministrstvo
v roku 8 dni od prejema sklepa. Pritožnik
mora v pritožbi natančno opredeliti razloge,
zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet
pritožbe ne morejo biti merila za ocenjevanje vlog. Ministrstvo bo o pritožbi odločilo
s sklepom v roku 15 dni. Pritožba ne zadrži
podpisa pogodb z izbranimi upravičenci.
Z izbranimi vlagatelji bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju projekta. V primeru,
da se vlagatelj v roku 8 dni od prejema
poziva za podpis pogodbe nanj ne odzove,
se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev
sredstev.
13. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo,
vključno s 37. členom Uredbe Sveta (ES)
št. 1828/2006.
Vlagatelj se s predložitvijo vloge na javni
razpis strinja z javno objavo podatkov o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih. Objavljeni bodo osnovni podatki o projektu in
prejemniku pomoči v skladu z zakonom, ki
ureja dostop do informacij javnega značaja
in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
14. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo in informacije
o javnem razpisu lahko zainteresirani vlagatelji v razpisnem roku pridobijo na spletni
strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve www.mddsz.gov.si ali pri Senki
Žerič, tel. 01/369-76-18, vsak delavnik, med
9. in 12. uro, e-naslov: senka.zeric@gov.si.
Odgovori na pogosto zastavljena vprašanja v zvezi z razpisom bodo objavljeni na
spletnem naslovu: www.mddsz.gov.si.
Razpisna dokumentacija za javni razpis
vsebuje:
1. Navodila za pripravo vloge
2. Prijavne obrazce in obvezne priloge:
– Obrazec št. 1: Prijavnica
– Obrazec št. 2: Finančni načrt
– Obrazec št. 3: Izjava vlagatelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev
– Obrazec št. 4: Izjava partnerske organizacije – reprezentativnega sindikata
– Obrazec št. 5: Izjava partnerske organizacije – interesnega združenja delodajalcev
– Obrazec št. 6: Izjava partnerske organizacije – delodajalca
– Priloga št. 1: Vzorec pogodbe o sofinanciranju
– Priloga št. 2: Označba vloge.
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve
Št. 552/09
Ob-7646/09
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS,

št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo in
56/08), v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list
RS, št. 93/05) in s Pravilnikom o strokovnih
komisijah (Uradni list RS, št. 109/02, 25/04
in 104/05) ter na podlagi 55. člena Zakona
o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01
in 96/02 – ZUJIK), Ministrstvo za kulturo (v
nadaljevanju: ministrstvo) objavlja
javni ciljni razpis
za izbor projektov nakupa knjižničnega
gradiva v splošnih knjižnicah, ki jih bo
v letu 2010 sofinancirala
Republika Slovenija iz proračuna,
namenjenega za kulturo
(javni projektni razpis,
oznaka JPR-NKG-2010)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova 10, Ljubljana.
1. Predmet ter področje razpisa: predmet
razpisa je sofinanciranje nakupa knjižničnega gradiva za splošne knjižnice. Razpisno
področje je knjižnična dejavnost splošnih
knjižnic.
2. Namen in cilji razpisa
Namen razpisa je sofinanciranje nakupa
knjižničnega gradiva, ki je v skladu z javnim
interesom na področju kulture, ko splošne
knjižnice z optimalno ponudbo knjižničnega
gradiva, informacij in storitev:
– uresničujejo kulturne, izobraževalne,
informacijske, raziskovalne in socialne potrebe okolja,
– spodbujajo informacijsko opismenjevanje,
– podpirajo vseživljenjsko učenje in smotrno izrabo prostega časa,
– omogočajo izgradnjo urejenih zbirk domoznanskega gradiva za lokalne študije in
– izvajajo druge dejavnosti, ki prispevajo k razvoju pismenosti in bralne kulture,
neformalnega in formalnega izobraževanja,
informiranosti, osebni in osebnostni rasti
uporabnikov ipd.
Cilji razpisa so:
– zagotavljanje splošne dostopnosti raznovrstne in kakovostne založniške produkcije v knjižnični mreži slovenskih splošnih
knjižnic,
– posodabljanje knjižničnih zbirk na vseh
medijih,
– približevanje strokovnim priporočilom
o sestavi knjižničnih zbirk,
– približevanje strokovnim priporočilom
o obsegu knjižničnih zbirk,
– ustrezna kakovost knjižničnega gradiva, zlasti njegova aktualnost in prilagojenost
potrebam uporabnikov in ciljem kulturne politike.
3. Pomen izrazov
Splošne knjižnice so knjižnice, ki izvajajo
knjižnično dejavnost kot javno službo v skladu z 2. in 16. členom Zakona o knjižničarstvu, Uradni list RS, št. 87/01 in 96/02 – ZUJIK (v nadaljevanju: Zakon) in so praviloma
samostojne pravne osebe (v nadaljevanju:
knjižnice).
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,
kot odgovorni nosilec nakupa knjižničnega
gradiva.
Upravičene osebe so splošne knjižnice,
ki so javni zavodi in so navedene v Prilogi 1
k Pravilniku o pogojih za izvajanje knjižnične
dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, št.
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73/03 in 70/08, v nadaljnjem besedilu: Pravilnik) oziroma njihove pravne naslednice.
Sofinancer je občina ustanoviteljica, soustanoviteljica ali pogodbena partnerica predlagatelja.
Projekt nakupa knjižničnega gradiva
mora biti vsebinska celota, katerega vsebina
in obseg morata biti razvidna iz izpolnjenega
prijavnega obrazca in obveznih prilog. Vse
gradivo, kupljeno v okviru projekta, mora biti
dostopno javnosti.
Zaprošeni znesek financiranja projekta
je znesek, za katerega lahko predlagatelj
zaprosi v okviru dovoljenega obsega financiranja in predvidenih stroškov projekta.
Finančna uravnoteženost pomeni, da se
skupne vrednosti predvidenih odhodkov in
prihodkov celotnega projekta nakupa gradiva, prikazane v finančni zgradbi, ujemajo
(odhodki = prihodki).
4. Splošni pogoji za sodelovanje na razpisu
4.1 Na razpis se lahko prijavijo le predlagatelji projektov, ki so upravičene osebe in
izpolnjujejo naslednje splošne pogoje:
– projektu nakupa knjižničnega gradiva
kot prilogo predložijo Letni načrt nakupa
knjižničnega gradiva (obvezna priloga: Letni
načrt nakupa knjižničnega gradiva),
– bodo v projekt nakupa knjižničnega
gradiva za vsako organizacijsko enoto vključili vsaj 15 odstotkov naslovov publikacij
v javnem interesu s seznama publikacij, katerih izdajo v letih 2009 in 2010 finančno
podpira Javna agencija za knjigo v okviru
založniških programov in projektov s področja kulture (obvezno dokazilo: podpisana
izjava predlagatelja o vključitvi ustreznega
števila naslovov s seznama publikacij, katerih izdajo v letih 2009 in 2010 finančno
podpira Javna agencija za knjigo v okviru
založniških programov in projektov s področja kulture v nakup knjižničnega gradiva za
vsako organizacijsko enoto),
– bodo v projekt nakupa knjižničnega
gradiva vključili izdaje vsaj 50 slovenskih
založb (obvezno dokazilo: podpisana izjava
predlagatelja o vključitvi ustreznega števila
slovenskih založb v nakup),
– zagotavljajo dostopnost knjižničnega
gradiva javnosti (obvezno dokazilo: podpisana izjava predlagatelja, da bodo informacije o kupljenem gradivu dostopne v katalogu vzajemnega bibliografskega sistema,
gradivo pa na voljo za splošno izposojo),
– predlagajo projekt nakupa knjižničnega
gradiva, pri katerem zaprošeni znesek financiranja glede na splošne razpisne kriterije
(5. točka razpisa) ne presega 50 odstotkov
predvidenih stroškov (obvezno dokazilo:
podpisana izjava predlagatelja o nepreseganju najvišjega deleža zaprošenih sredstev),
– soglašajo, da ministrstvo javno objavi podatke o višini odobrenih sredstev za
sofinanciranje projektov (obvezno dokazilo:
podpisana izjava predlagatelja, da dovoli
javno objavo podatkov o višini odobrenih
sredstev),
– zagotavljajo, da so v prijavi navedeni
podatki točni in temeljijo na verodostojnih
poslovnih listinah (obvezno dokazilo: podpisana izjava predlagatelja o točnosti v prijavi
navedenih podatkov, ki temeljijo na verodostojnih poslovnih listinah),
– zagotavljajo, da so vsi podatki v prijavnem obrazcu v elektronski obliki identični
podatkom v prijavnem obrazcu v pisni obliki
(obvezno dokazilo: podpisana izjava predla-
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gatelja o identičnosti podatkov v prijavnem
obrazcu v elektronski obliki s podatki v prijavnem obrazcu v pisni obliki).
4.2 Izpolnjevanje splošnih 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. Vloge predlagateljev, ki ne izpolnjujejo splošnih pogojev za sodelovanje na razpisu, se
zavrnejo.
5. Splošni razpisni kriteriji
5.1 Vrednotenje knjižnične zbirke in njene uporabe v letu 2008 (podatki se morajo
ujemati z uradnimi statističnimi podatki na
dan 31. 12. 2008)*
– število enot knjižnega gradiva v knjižnični zbirki na prebivalca,
– število enot neknjižnega gradiva v knjižnični zbirki na prebivalca,
– število tekočih naslovov informativnega
periodičnega tiska (časnikov in časopisov)
v osrednji knjižnici,
– povprečno število tekočih naslovov informativnega periodičnega tiska (časnikov
in časopisov) na organizacijsko enoto (brez
osrednje knjižnice),
– razmerje med strokovnim in leposlovnim gradivom v knjižnični zbirki,
– razmerje med gradivom za odrasle in
otroke oziroma mladino v knjižnični zbirki,
– število ur odprtosti osrednje knjižnice
na teden,
– delež odprtosti organizacijski enot
v skladu z določbami Uredbe o osnovnih
storitvah knjižnice, Uradni list RS, št. 29/03
(v nadaljevanju: Uredba),
– delež organizacijskih enot z dostopom
do vzajemnega kataloga,
– obrat izposoje knjižnične zbirke,
– odstotek včlanjenih prebivalcev.
5.1.1 Način presoje splošnih kriterijev
5.1
Višje bodo ovrednoteni tisti predlagatelji,
ki bodo izkazovali:
– več enot knjižnega gradiva na prebivalca v knjižnični zbirki,
– več enot neknjižnega gradiva na prebivalca v knjižnični zbirki,
– več naslovov informativnega periodičnega tiska (časnikov in časopisov) v osrednji
knjižnici,
– večje povprečje števila naslovov informativnega periodičnega tiska (časnikov in
časopisov) na organizacijsko enoto,
– primernejše razmerje naslovov v knjižnični zbirki med strokovnim in leposlovnim
gradivom,
– primernejše razmerje naslovov med
gradivom za odrasle in otroke oziroma mladino v knjižnični zbirki,
– večjo odprtost osrednje knjižnice na
teden,
– večji delež odprtosti organizacijskih
enot v skladu z določbami Uredbe,
– večji delež organizacijskih enot z dostopom do vzajemnega kataloga,
– večji obrat izposoje knjižnične zbirke,
– večji odstotek včlanjenih prebivalcev.
5.1.2 Merila za vrednotenje knjižnične
zbirke in njene uporabe v letu 2008
* Po uradnih statističnih podatkih na dan
31.12.2008 (dostopno na: http/cezar.nuk.unilj.si)
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Število točk

Število točk

Število točk

Število točk

20
zelo kakovostno

15
kakovostno

10
zadovoljivo

0
nezadovoljivo

– število enot knjižnega gradiva v knjižnični zbirki na
prebivalca

4 in več

3

2

do 2

– število enot neknjižnega gradiva v knjižnični zbirki
na prebivalca

0,40 in več

0,30-0,39

0,20-0,29

do 0,19

– število tekočih naslovov informativnega
periodičnega tiska (časnikov in časopisov) v osrednji
knjižnici

100 in več

60-99

59-30

29 in manj

– povprečno število tekočih naslovov informativnega
periodičnega tiska (časnikov in časopisov) na
organizacijsko enoto

30 in več

25-29

15-24

14 in manj

– razmerje naslovov med strokovnim in leposlovnim
gradivom v knjižnični zbirki

strokovno
58-62 %

strokovno
51-57 %
ali 63-70 %

strokovno
41-50 %
ali 71-80 %

strokovno
40 %
ali nad 81 %

– razmerje naslovov med gradivom za odrasle in
otroke oz. mladino v knjižnični zbirki

za mladino
28-32 %

za mladino
25-27 % ali
33-36 %

za mladino
21-24 % ali
37-40 %

za mladino
do 20 % ali
nad 41 %

– tedensko število ur odprtosti osrednje knjižnice

65 ur in več

46-64 ur

34-45 ur

33 ur in manj

90-100 %

70-89 %

50-69 %

49 % in manj

100 %

80-99 %

79-50%

49 % in manj

– obrat izposoje knjižnične zbirke osrednjih knjižnic

3,00 in več

2,01-2,99

1,61-2,00

do 1,60

– obrat izposoje knjižnične zbirke OOK

2,00 in več

2,01-2,99

1,01-1,49

do 1,00

– odstotek včlanjenih prebivalcev

30 % in več

24-29 %

19-23 %

18 % in manj

Knjižnična zbirka in njena uporaba v letu 2008:

– delež odprtosti organizacijskih enot v skladu
z Uredbo
– delež organizacijskih enot z dostopom do
vzajemnega kataloga

5.2. Kakovost in dostopnost načrtovanega nakupa knjižničnega gradiva v letu
2010
Letni nakup knjižničnega gradiva za leto
2010 mora:
– upoštevati informacijske, izobraževalne, raziskovalne in kulturne potrebe okolja,
– omogočiti razvijanje branja, bralne kulture in informacijske pismenosti,
– upoštevati značilne potrebe okolja, priporočila Standardov za splošne knjižnice,
2005* (v nadaljevanju: Standardi) in priporočila Nacionalnega programa za kulturo 2008–2011 (v nadaljevanju: Nacionalni
program),
– upoštevati posebne potrebe okolja: zagotavljanje dostopa do knjižničnega gradiva za vse prebivalce na območju knjižnice,
zagotavljanje knjižničnih storitev za skupine
prebivalcev s posebnimi potrebami, oblikovanje posebnih zbirk knjižničnega gradiva ipd.
Pri načrtovanju nakupa knjižničnega gradiva mora knjižnica upoštevati naslednje kriterije:
– aktualnost knjižničnega gradiva,
– zastopanost različnih vrst knjižničnega
gradiva,
– zastopanost knjižničnega gradiva na
različnih medijih,
– zastopanost različnih tematskih oziroma predmetnih področij,
* Standarde za splošne knjižnice je skladno
z Zakonom o knjižničarstvu (Ur. l. RS, št. 87/01,
96/02-ZUJIK) sprejel Nacionalni svet za knjižnično dejavnost leta 2005 in ob sprejemu določil,
da veljajo za obdobje od 1. maja 2005 do 30.
aprila, kar pomeni, da morajo splošne knjižnice
določbe standardov doseči do leta 2015.
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– omogočanje enake dostopnosti knjižničnega gradiva za vse prebivalce na območju knjižnice.
5.2.1 Način presoje splošnega kriterija
5.2
Višje bodo, v okviru presoje kakovosti in
dostopnosti načrtovanega nakupa knjižničnega gradiva v letu 2010, ovrednoteni tisti
projekti, ki bodo v skladu s Standardi, Pravilnikom oziroma Nacionalnim programom
za kulturo ter potrebami okolja, bolje načrtovali vsebino in obseg nakupa knjižničnega gradiva, ki morata biti jasno opredeljena
v obvezni prilogi. Višje bodo ovrednoteni
tisti projekti, pri katerih bo iz obvezne priloge Letni načrt nakupa knjižničnega gradiva
razvidno, da so predlagatelji pri načrtovanju
nakupa knjižničnega gradiva:
a)
– upoštevali informacijske, izobraževalne, raziskovalne in kulturne potrebe okolja;
– upoštevali razvijanje branja, bralne kulture in informacijske pismenosti;
– upoštevali značilne potrebe okolja, priporočila Standardov in priporočila Nacionalnega programa;
– upoštevali posebne potrebe okolja: npr.
zagotavljanje dostopa do knjižničnega gradiva za vse prebivalce na območju knjižnice,
zagotavljanje knjižničnih storitev za skupine
prebivalcev s posebnimi potrebami, oblikovanje posebnih zbirk knjižničnega gradiva
ipd. in
b)
upoštevali:
– aktualnost knjižničnega gradiva,
– zastopanost različnih vrst knjižničnega
gradiva (število enot knjižnega gradiva na
prebivalca, število tekočih naslovov informativnega periodičnega tiska – časnikov in
časopisov – v osrednji knjižnici, povprečno
število tekočih naslovov informativnega periodičnega tiska – časnikov in časopisov – na
organizacijsko enoto),
– zastopanost knjižničnega gradiva na
različnih medijih (število enot neknjižnega
gradiva na prebivalca),
– zastopanost različnih tematskih oziroma predmetnih področij (razmerje naslovov
med strokovnim in leposlovnim gradivom,
delež naslovov gradiva za otroke in mladino),
– omogočanje enake dostopnosti knjižničnega gradiva za vse prebivalce na
območju knjižnice (tedensko število ur odprtosti osrednje knjižnice, delež odprtosti
organizacijskih enot v skladu z določbami
Uredbe, delež organizacijskih enot z dostopom do vzajemnega kataloga, obrat izposoje knjižnične zbirke, odstotek včlanjenih
prebivalcev).
5.2.3 Merila za vrednotenje kakovosti in
dostopnosti načrtovanega nakupa knjižničnega gradiva v letu 2010

Kakovost in dostopnost načrtovanega nakupa
knjižničnega gradiva v letu 2010:
– upoštevanje informacijskih, izobraževalnih,
raziskovalnih in kulturnih potreb okolja
– upoštevanje razvijanja branja, bralne kulture in
informacijske pismenosti
– upoštevanje značilnih potreb okolja
– upoštevanje posebnih potreb okolja

Število točk

Število točk

Število točk

Število točk
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Kakovost in dostopnost načrtovanega nakupa
knjižničnega gradiva v letu 2010:
– upoštevanje aktualnosti knjižničnega gradiva
– načrtovano število enot knjižnega gradiva na
prebivalca
– načrtovano število tekočih naslovov informativnega
periodičnega tiska (časnikov in časopisov) v osrednji
knjižnici
– načrtovano povprečno število tekočih naslovov
informativnega periodičnega tiska (časnikov in
časopisov) na organizacijsko enoto
– upoštevanje zastopanosti knjižničnega gradiva na
različnih medijih
– načrtovano število enot neknjižnega gradiva na
prebivalca
– upoštevanje zastopanosti različnih tematskih oz.
predmetnih področij
– načrtovano razmerje naslovov med strokovnim in
leposlovnim gradivom
– načrtovani delež naslovov za otroke in mladino
– upoštevanje enake dostopnosti knjižničnega gradiva
za vse prebivalce na območju knjižnice
– načrtovano tedensko število ur odprtosti osrednje
knjižnice
– načrtovani delež odprtosti organizacijskih enot
v skladu z določbami Uredbe
– načrtovani delež organizacijskih enot z dostopom do
vzajemnega kataloga
– načrtovani obrat izposoje knjižnične zbirke osrednje
knjižnice
– načrtovani obrat izposoje knjižnične zbirke OOK
– načrtovano število včlanjenih prebivalcev
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1,61-2,00

do 1,60
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1,50-1,99
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do 1.00
18 % in manj

upošteva
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58-62 %
28-32 %
upošteva
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65 ur in več

6. Posebni razpisni kriterij
6.1 Do dodatnih sredstev bodo upravičeni predlagatelji, ki bodo:
načrtovali določen delež nakupa gradiva
za potrebe sodelovanja s Slovenci v zamejstvu v sodelovanju z osrednjimi knjižnicami Slovencev v zamejstvu, s katerimi bodo
pripravili skupni načrt nakupa (obvezna
priloga: Skupni načrt nakupa s knjižnicami
Slovencev v zamejstvu), največ v obsegu,
navedenem v razpisnih navodilih.
6.1.1 Način presoje posebnega kriterija
6.1
Obravnavani bodo tisti predlagatelji, ki
so upravičeni do nakupa knjižničnega gradiva v okviru posebnega razpisnega kriterija
iz točke 6.1. Višje bodo, v okviru presoje
kakovosti in dostopnosti načrtovanega nakupa knjižničnega gradiva, ovrednoteni tisti
projekti:
– kjer bo boljše načrtovana vsebina nakupa knjižničnega gradiva za potrebe sodelovanja s Slovenci v zamejstvu, ki mora biti
jasno opredeljena v obvezni prilogi Skupni
načrt nakupa s knjižnicami Slovencev v zamejstvu,
– pri katerih bo iz obvezne priloge Skupni načrt nakupa s knjižnicami Slovencev
v zamejstvu razvidno, da so predlagatelji
pri načrtovanju nakupa knjižničnega gradiva
upoštevali posebne potrebe okolja – zagotavljanje dostopa do knjižničnega gradiva za
Slovence v zamejstvu,
– načrtovali primernejši obseg nakupa
za potrebe sodelovanja s Slovenci v zamejstvu.
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6.1.2 Merila za vrednotenje nakupa knjižničnega gradiva za potrebe sodelovanja
s Slovenci v zamejstvu

Kakovost in dostopnost načrtovanega nakupa
knjižničnega gradiva za potrebe sodelovanja
s Slovenci v zamejstvu:
– vsebina nakupa knjižničnega gradiva za potrebe
sodelovanja
– upoštevanje posebnih potreb okolja
– načrtovani obseg nakupa knjižničnega gradiva
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7. Uporaba kriterijev
7.1 Uvrstitev v izbor
Izbrani bodo projekti nakupa knjižničnega
gradiva predlagateljev, ki bodo v postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni z najmanj
41 točkami po splošnih razpisnih kriterijih in
bodo tako v zadostni meri izpolnjevali kriterije
razpisa. Dodatna sredstva bodo prejeli predlagatelji, ki so upravičeni do predlaganja nakupa gradiva v okviru posebnega razpisnega
kriterija, in bodo v postopku izbire ocenjeni
oziroma ovrednoteni z najmanj 1 točko po
posebnem razpisnem kriteriju.
Povzetek načina ocenjevanja: splošni
in posebni razpisni kriteriji so ovrednoteni
s točkami, merila za vrednotenje kriterijev so
navedena v razpisni dokumentaciji.
Na razpisu bodo izbrani tisti projekti,
ki bodo v zadostni meri izpolnjevali kriterije razpisa, in jih bo ministrstvo na predlog
imenovane strokovne komisije za knjižnično dejavnost uvrstilo na seznam odobrenih
projektov.
Najnižji seštevek točk za projekt, ki pomeni uvrstitev v izbor, je 41 točk po splošnih
kriterijih.
7.2 Ocena projekta
Ocena projekta po splošnih razpisnih
kriterijih bo določena v stopnjah na podlagi
ovrednotenja projektov po naslednji opisni
vrednostni lestvici: zelo kakovostno (od 71
do 80 točk), kakovostno (od 56 do 70 točk),
zadovoljivo (od 41 do 55 točk), nezadovoljivo (do 40 točk).
Ocena posebnega razpisnega kriterija
bo določena na podlagi ovrednotenja posebnega razpisnega kriterija po naslednji
opisni vrednostni lestvici: zelo kakovostno
(od 16 do 20 točk), kakovostno (od 11 do 15
točk), zadovoljivo (od 1 do 10 točk).
7.3 Določitev višine sredstev
Za projekte, ki se bodo uvrstili v izbor,
bodo sredstva dodeljena v skladu s 55. členom Zakona.
Del sredstev v predvideni višini 0,75 EUR
na prebivalca bo dodeljen, da se zagotovi:
– splošna dostopnost raznovrstne in kakovostne založniške produkcije v knjižnični
mreži slovenskih splošnih knjižnic,
– posodabljanje knjižničnih zbirk na vseh
medijih,
– približevanje strokovnim priporočilom
o sestavi knjižničnih zbirk,
– približevanje strokovnim priporočilom
o obsegu knjižničnih zbirk,
– ustrezna kakovost knjižničnega gradiva, zlasti njegova aktualnost in prilagojenost
potrebam uporabnikov in ciljem kulturne politike.
Del sredstev v predvideni izhodiščni višini 0,45 EUR na prebivalca bo dodeljen
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za podporo usklajenemu razvoju knjižnične
dejavnosti. Višina na prebivalca posamezne
občine bo določena glede na ugotovljeno
povprečno stopnjo brezposelnosti v posamezni občini na območju knjižnice v obdobju januar-avgust 2009*, in sicer:
ugotovljena povprečna stopnja brezposelnosti v posamezni
občini na območju knjižnice v obdobju januar–avgust 2009
višja od vključno 15,5%
od vključno 12,0% do 15,5%
od vključno 9,0% do 12,0%
od vključno 6,0% do 9,0%
do 6,0%
Višina sredstev za posamezno knjižnico
bo določena glede na število prebivalcev
območja, ki ga knjižnica s svojim delovanjem pokriva in glede na doseženo oceno
ter v skladu z razpoložljivimi sredstvi.
Za projekte, ki se bodo uvrstili v izbor,
bodo v skladu z določbami Resolucije o Nacionalnem programu za kulturo 2008–2011
po večjem uveljavljanju izvirne slovenske
ustvarjalnosti in zahtevnejših vsebin, za 1.
cilj v sklopu 3. ukrepa, ki določa, da naj
splošne knjižnice v nakup vključijo vsaj 15
odstotkov naslovov publikacij v javnem interesu, dodeljena dodatna sredstva v predvideni izhodiščni višini 1.500 EUR na organizacijsko enoto knjižnice.
Višina sredstev za posamezno knjižnico
bo določena glede na število organizacijskih
enot na območju, ki ga knjižnica s svojim delovanjem pokriva in glede na doseženo oceno ter v skladu z razpoložljivimi sredstvi.
Ker je za enotno izvajanje javne službe
potrebno zmanjšati razlike v prejetih sredstvih med knjižnicami, ki izvajajo knjižnično
dejavnost na območjih z malo prebivalci in
tistimi, ki delujejo na bolj naseljenih območjih, se vsakemu predlagatelju projekta, ki
se uvrsti v izbor, v odvisnosti od dosežene
ocene doda delež od predvidene izhodiščno
določene vrednosti 3.000 EUR. Več sredstev bodo prejeli tisti predlagatelji, ki bodo
v okviru splošnih razpisnih kriterijev iz točk
5.1 in 5.2 ocenjeni bolje.
Dodatna sredstva za izpolnjevanje posebnega razpisnega kriterija za nakup knjižničnega gradiva za potrebe sodelovanja
s Slovenci v zamejstvu bodo prejeli predlagatelji, ki so upravičeni do predlaganja
nakupa gradiva v okviru posebnega razpisnega kriterija. Višina sredstev bo določena glede na načrtovane stroške nakupa, ki
ne sme presegati 12.500 EUR, in glede na
razpoložljiva sredstva ter glede na doseženo oceno.
8. Okvirna vrednost vseh razpoložljivih
sredstev: okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet projektnega razpisa JPR-NKG-2010, znaša
3.000.000 EUR. Sredstva bodo predvidoma
dodeljena 58 predlagateljem.
9. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu
2010.
* Vir: Delovno aktivno prebivalstvo, registrirane brezposelne osebe in stopnje registrirane
brezposelnosti po občinah prebivališča, Slovenija, mesečno (dostopno na: http://stat.si) ali
Stopnja registrirane brezposelnosti (dostopno
na: http://e-uprava.gov.si/ispo/stopnjabrezposelnosti/).

EUR na
prebivalca
0,405
0,360
0,315
0,270
0,225

10. Razpisni rok: razpisni rok začne teči
20. 11. 2009 in se zaključi 11. 1. 2010.
11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– izjave predlagatelja projekta o izpolnjevanju splošnih pogojev za sodelovanje
na razpisu,
– prijavni obrazec s podobrazci in navodili ter 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.
kultura.gov.si. Ministrstvo je dolžno na pisno
zahtevo v času razpisnega roka zainteresiranim predlagateljem razpisno dokumentacijo tudi poslati.
12. Oddaja in dostava vlog
12.1 Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih in mora vsebovati
vse obvezne priloge in podatke, določene
v besedilu razpisa in razpisni dokumentaciji.
Podatki za vse enote v mreži posamezne
osrednje knjižnice morajo biti navedeni zbirno na enem prijavnem obrazcu. Vsaka osrednja knjižnica lahko odda zgolj eno vlogo.
Podatkov, ki bodo predloženi ali navedeni
ločeno od podatkov za osrednjo knjižnico,
ne bo mogoče upoštevati.
Vloga mora biti predložena na naslov:
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000
Ljubljana do 11. 1. 2010, oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena
pošiljka v zaprti ovojnici z izpisom na prednji strani: Ne odpiraj – Prijava na projektni
razpis 2010 z obvezno navedbo razpisnega
področja (Knjižnična dejavnost) in oznako
JPR-NKG-2010. Na hrbtni strani ovojnice
mora biti navedba vlagatelja: naziv in naslov
(sedež). Prijavitelji vlogo v elektronski obliki z identičnimi podatki pošljejo na naslov:
gp.mk@gov.si.
12.2 Oddaja vloge pomeni, da predlagatelj sprejema vse pogoje in kriterije razpisa.
13. Izločitev vlog
13.1 Ministrstvo bo iz nadaljnjega postopka izločilo oziroma zavrglo vse vloge
predlagateljev:
– ki jih ni vložila upravičena oseba;
– ki so prepozne ali prepozno dopolnjene;
– ki so nepopolne.
13.2 Za vlogo, ki je ni oddala upravičena
oseba, se šteje vloga predlagatelja, ki ne
izpolnjuje pogojev iz tretjega odstavka 3.
točke besedila tega razpisa.
13.3 Za prepozno se šteje vloga, ki ni
bila oddana priporočeno na pošto do vključno 11. 1. 2010 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
11. 1. 2010) 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. Pristojni uslužbenec: za dajanje informacij in pojasnil v zvezi z razpisom je
pristojen: Marjan Gujtman tel. 01/369-59-46,
marjan.gujtman@gov.si.
15. Uradne ure: uradne ure ministrstva
so vsak ponedeljek in petek, od 9. do 12.
ure, ter v sredo, od 9. do 12. ure, in od 14.
do 16. ure. Ministrstvo za kulturo priporoča,
da se predlagatelji z vprašanji glede razpisa
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obrnejo na pristojne uslužbence oziroma se
udeležijo javnih inštrukcij, ki bodo 30. 11.
2009, ob 11. uri, v prostorih Ministrstva na
Maistrovi 10, sejna soba v pritličju.
16. Vpogled v razpisno dokumentacijo:
zainteresiranim osebam je omogočen vpogled v razpisno dokumentacijo v vložišču
ministrstva (Maistrova 10, Ljubljana), kot je
navedeno v točki 11.
17. Odpiranje vlog in strokovno ocenjevanje: odpiranje vlog se bo predvidoma
začelo 13. 1. 2010. Strokovno presojo in
ovrednotenje 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. 563/09
Ob-7706/09
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS,
št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo in
56/08) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi
javnega poziva in javnega razpisa (Uradni
list RS, št. 93/05), Uredbo o metodologiji
za določitev osnov za izračun sredstev za
izvajanje javne službe na področju kulture
(Uradni list RS, št. 100/03) 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 izvajalcev javnih kulturnih
programov informacijske dejavnosti
na področju glasbene
in uprizoritvene umetnosti
(v nadaljevanju: razpis, oznaka
JCR-PROG-DIG-2010-2013)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana
1. Predmet in področja razpisa
Predmet razpisa z oznako JCR-PROGDIG-2010-2013 je štiriletno sofinanciranje
izvajalca javnega kulturnega programa (v
nadaljevanju: programa) glasbenoinformacijske dejavnosti in štiriletno sofinanciranje
izvajalca programa informacijske dejavnosti
na področju uprizoritvene umetnosti. Razpis
se nanaša na naslednja področja ustvarjanja in posredovanja javnih kulturnih dobrin:
glasbena umetnost in uprizoritvena umetnost.
Izvajalci programov so nevladne in zasebne kulturne organizacije s statusom
pravne osebe na področjih glasbene in
uprizoritvene umetnosti (v nadaljevanju: izvajalci).
2. Cilji razpisa
Ministrstvo za kulturo bo izvajalce programov informacijske dejavnosti na področju
glasbene in uprizoritvene umetnosti podpiralo v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji:
povečanje dostopnosti kulturnih dobrin in informacij, spodbujanje ustvarjalnih dognanj,
ki jih prinašajo nove informacijske tehnologije, utrjevanje zavesti o slovenski razvojni
smeri na področju glasbene in uprizoritvene
umetnosti, vpeljevanje celostnih storitev za
sodelovanje med kulturnimi ustanovami, državo, državljani in drugimi organizacijskimi
strukturami informacijske družbe.
Sofinanciranje je namenjeno podpori tistih izvajalcev javnih kulturnih programov,
katerih dosedanje delovanje je bilo na nacionalnem nivoju prepoznano kot vrhunsko,
njihovi večletni programi dela pa vključujejo
cilje in prioritete kulturne politike za naslednje štiriletno obdobje. Splošni cilji kulturne

politike so podlaga za ovrednotenje dejavnosti posameznega predlagatelja. Določeni
kriteriji in zahteve na posameznih področjih
razpisa so navedeni kot posebni prednostni kriteriji in so razvidni iz dokumentacije
razpisa.
3. Pomen izrazov
Nevladne in zasebne kulturne organizacije s statusom pravne osebe so skladno s 80. in 81. členom ZUJIK: kulturna
društva in pravne osebe zasebnega prava
(zavodi, ustanove, zadruge), ki ustvarjajo
in posredujejo javne kulturne dobrine na
razpisnih področjih (v nadaljevanju: upravičene osebe).
Izvajalec programa je odgovorni nosilec
programa, ki poslovno in programsko predstavlja in zastopa kulturno organizacijo.
Javni kulturni program je skladno s 56.
členom ZUJIK kulturna dejavnost, ki je po
vsebini In obsegu zaključena celota in jo
izvaja kulturni izvajalec, katerega ustanovitelj ni država ali lokalna skupnost, je pa
na njegovo delovanje v javnem interesu do
te mere, da ga država ali lokalna skupnost
financira na primerljiv način kot javni zavod. Sestavljajo ga en ali več programskih
sklopov.
Programski sklop je del programa, ki je
po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena
celota, ki je v celoti in/ali v svojih delih dostopen javnosti. Sestavljajo ga lahko ena ali
več programskih enot, v skladu s posebnimi
pogoji za posamezno področje.
Programska enota je vsebinsko in formalno zaključena programska aktivnost.
Finančna uravnoteženost pomeni, da
se skupne vrednosti predvidenih odhodkov
in prihodkov celotnega programa dela v finančni zgradbi, ujemajo.
4. Osnovna razpisna področja: ministrstvo na področjih razpisa razpisuje naslednje programske sklope:
4.1. Glasbena umetnost
Programski sklop:
Programski sklop 1: Glasbenoinformacijska dejavnost;
Programski sklop 2: Mednarodno sodelovanje;
Programski sklop 3. Nakup opreme.
4.2. Uprizoritvena umetnost
Programski sklop:
Programski sklop 1: Spletni portal uprizoritvene dejavnosti;
Programski sklop 2: Informacijska podpora slovenski uprizoritveni dejavnosti.
5. Splošni pogoji za sodelovanje na programskem razpisu
Na razpis se lahko prijavijo le izvajalci
programov (upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje splošne pogoje:
1. so pravne osebe ali samostojni
podjetniki, registrirani za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje
kulturnih dobrin v Sloveniji (obvezno dokazilo: izjava o registraciji; v primeru, da Ministrstvo naknadno zahteva originalno potrdilo,
ga mora prijavitelj dostaviti v zahtevanem
roku);
2. na področjih razpisa delujejo vsaj
tri leta (obvezno dokazilo: originalna izjava
predlagatelja o realizaciji in izpolnjevanju
pogojev za triletno obdobje);
3. v programskem sklopu Glasbenoinformacijska dejavnost zagotavljajo vsebinsko pokritje vseh glasbenih zvrsti in celotnega glasbenega področja, ter lastništvo
oziroma najem prostorov delovanja, do katerih bo najmanj 5 dni tedensko mogoč brez-
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plačen, javen dostop, zagotavljati pa mora
tudi neomejen dostop do podatkovnih baz
preko spleta; (obvezno dokazilo: originalna
izjava predlagatelja);
4. v programskem sklopu Spletni portal uprizoritvenih dejavnosti zagotavljajo
vsebinsko pokritje vseh uprizoritvenih zvrsti
in celotnega uprizoritvenega področja, tako
na ravni zgodovinskega arhiviranja, kot na
ravni aktualnega spremljanja scenskega dogajanja v Sloveniji. Prijavitelj mora omogočiti
kontinuiran, globalen, prost in enakopraven
dostop do spletnih vsebin in storitev vsem
uporabnikom ne glede na njihovo lociranost
in oddaljenost od vira (obvezno dokazilo:
originalna izjava predlagatelja);
5. v programskem sklopu Informacijska podpora slovenski uprizoritveni dejavnosti zagotavljajo pokritje celotnega uprizoritvenega področja, povezovanje gledaliških
institucij, producentov, financerjev, države
ter dostopnost za uporabnike (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja);
6. so v primeru, da so bili pogodbena
stranka Ministrstva za kulturo v letih 2007,
2008 ali 2009, izpolnjevali vse pogodbene obveznosti do ministrstva (podlaga za
ugotovitev izpolnjevanja pogodbenih obveznosti je arhivirana dokumentacija Ministrstva za kulturo za leta 2007, 2008 in
2009; obvezno dokazilo: originalna izjava
predlagatelja);
7. predlagajo programske sklope,
katerih zaprošeni znesek financiranja ne
presega najvišje možne višine zaprošenih
sredstev, ki so opredeljena na posameznih
področjih, (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja);
8. dovoljujejo objavo osebnih podatkov z namenom objave rezultatov razpisa
na spletni strani Ministrstva za kulturo, skladno z Zakonom o dostopnosti informacij javnega značaja in Zakona o varstvu osebnih
podatkov (originalna izjava predlagatelja).
6. Posebni pogoji za sodelovanje na razpisu: na razpis se lahko prijavijo le predlagatelji programov (upravičene osebe), ki poleg
splošnih izpolnjujejo še naslednje posebne
pogoje:
6.1 Na področju glasbene umetnosti
6.1.1. Posebni pogoji, vezani na obseg
delovanja izvajalca v letih 2007–2009:
Po obsegu izpolnjujejo pogoj za sodelovanje na razpisu s področja glasbene umetnosti izvajalci, katerih program je v obdobju
2007–2009 v posameznih sklopih vključeval:
– izvajanje brezplačne glasbenoinformacijske dejavnosti v sodelovanju z najmanj
80 glasbenimi organizacijami oziroma posamezniki ter z dostopom v prostore najmanj 5 dni tedensko, do podatkovnih baz
pa neomejeno,
– delovanje in dnevno ažuriran informacijski portal že najmanj 4 leta,
– aktivno sodelovanje z domačimi in
mednarodnimi organizacijami,
– izvajanje promocijske dejavnosti.
6.1.2. Posebni pogoji, vezani na obseg
in višino zaprošenih sredstev programske
prijave za obdobje 2010–2013:
Po obsegu izpolnjujejo navedene pogoje
za sodelovanje na javnem razpisu s področja glasbene umetnosti izvajalci, ki v letih
2010–2013 zaprošajo za:
– sofinanciranje najmanj ene enote v programskem sklopu 1: Glasbenoinformacijska
dejavnost in najmanj ene enote v programskem sklopu 2: Mednarodno sodelovanje,
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– najvišja zaprošena vsota za sklop
Glasbenoinformacijske dejavnosti letno ne
sme presegati 140.000 €,
– najvišja zaprošena vsota za sklop Mednarodno sodelovanje letno ne sme presegati
40.000 €,
– najvišja zaprošena vsota za sklop
Nakup opreme letno ne sme presegati
20.000 €.
6.1.3. Posebni pogoji, vezani na izvedbo
programa:
6.1.3.1. Za programski sklop 1 Glasbenoinformacijska dejavnost mora prijavitelj
zagotavljati vsebinsko pokritje vseh glasbenih zvrsti in celotnega glasbenega področja, ter lastništvo oziroma najem prostorov
delovanja, do katerih bo najmanj 5 dni tedensko mogoč brezplačen, javen dostop.
Zagotavljati mora:
– neomejen in prost dostop do podatkovnih baz preko spleta,
– pridobivanje, dokumentiranje ter trajno hranjenje vseh glasbenih informacij vseh
glasbenih zvrsti (analogno in digitalno),
– posredovanje slovenskih glasbenih
vsebin digitalni knjižnici (dLib.si, Euroepana)
v skladu s predpisanimi standardi,
– koordinacijo in spodbujanje digitalizacije glasbenih vsebin v slovenskem prostoru,
– (obvezno dokazilo: originalna izjava
predlagatelja, da bo zagotavljal vsebinsko
pokritje vseh glasbenih zvrsti in celotnega
glasbenega področja, ter najmanj 5 dni tedensko omogočal brezplačen in prost dostop v lastniške oziroma najemniške prostore, do podatkovnih baz preko spleta pa
neomejeno).
Pri oblikovanju programske opreme in
podatkovnih zbirk je potrebno upoštevati
uveljavljene mednarodne standarde in priporočila ter zagotavljati:
– zanesljivo delovanje v spletnem okolju,
– enake možnosti dostopa do vsebin portala ne glede na brskalnik oziroma napravo
prek katere uporabnik dostopa do portala,
– podpora standardu Dublin Core (podatkovne baze),
– podpora protokola OAI-PMH in povezljivosti z evropsko digitalno knjižnico (Europeana),
– podpora standarda podatkovnih baz
XML,
– podpora formata RSS,
– možnost dograjevanja, spreminjanja in
dodatnega razvoja,
– zagotovitev večjezičnosti portala,
– dokumentiranje in vzpostavljanje pogojev za trajno hranjenje vseh glasbenih
informacij za vse glasbene zvrsti,
– koordiniranje digitalizacije ter dajanja
na voljo javnosti glasbenih vsebin ne glede
na glasbeno zvrst.
6.1.3.2. Za programski sklop 2 Mednarodno sodelovanje mora prijavitelj zagotavljati pogoje za mednarodno prepoznavnost
in vključenost slovenske glasbene scene
v mednarodni prostor.
6.1.3.3. Za programski sklop Nakup
opreme mora prijavitelj zagotavljati pogoje
za nakup opreme vezane na izvedbo programa.
6.2. Na področju uprizoritvene umetnosti:
6.2.1. Posebni pogoji, vezani na obseg
delovanja izvajalca v letih 2007–2009:
Po obsegu izpolnjujejo pogoj za sodelovanje na razpisu s področja uprizoritvene
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umetnosti izvajalci, katerih program je v obdobju 2007–2009 vključeval:
– vsaj dve leti vzdrževanje brezplačnih in
dnevno ažuriranih spletno dostopnih servisov, namenjenih informiranju, raziskovanju
in izobraževanju na področju uprizoritvene
umetnosti, tako na ravni zgodovinskega arhiviranja, kot na ravni aktualnega spremljanja uprizoirtvenega dogajanja v Sloveniji;
– sodelovanje z najmanj 30 uprizoritvenimi organizacijami in producenti in drugimi
domačimi in mednarodnimi organizacijami
ter Slovenskim gledališkim muzejem;
– izvajanje promocijske dejavnosti.
6.2.2. Posebni pogoji, vezani na obseg
prijave za obdobje 2010–2013 in višino zaprošenih sredstev:
Po obsegu in višini zaprošenih sredstev
izpolnjujejo pogoje za sodelovanje na javnem ciljnem razpisu s področja uprizoritvene umetnosti izvajalci, ki v celotnem obdobju 2010–2013:
– zaprošajo za sofinanciranje najmanj 1
enote v programskem sklopu Spletni portal
uprizoritvene dejavnosti
ali
– zaprošajo za sofinanciranje najmanj 1
enote v programskem sklopu Informacijska
podpora slovenski uprizoritveni dejavnosti;
– katerih skupna zaprošena vsota za
programski sklop Spletni portal uprizoritvene dejavnosti na letni ravni ne presega
100.000 €;
– katerih skupna zaprošena vsota za
programski sklop Informacijska podpora
slovenski uprizoritveni dejavnosti na letni
ravni ne presega 80.000 €.
6.2.3. Posebni pogoji, vezani na izvedbo
programa.
6.2.3.1. Za programski sklop Spletni portal uprizoritvenih dejavnosti mora prijavitelj
zagotavljati:
– neomejen in prost dostop do podatkovnih baz preko spleta;
– povezovanje gledaliških institucij, producentov, izobraževalnih ustanov;
– povezavo s sorodnimi portali s kulturnimi vsebinami v Sloveniji in tujini;
– koordinacijo in spodbujanje digitalizacije gledaliških vsebin v slovenskem prostoru.
Pri oblikovanju programske opreme in
podatkovnih zbirk je potrebno upoštevati
uveljavljene mednarodne standarde in priporočila ter zagotavljati:
– zanesljivo delovanje v spletnem okolju;
– enake možnosti dostopa do vsebin portala, ne glede na brskalnik oziroma napravo,
prek katere uporabnik dostopa do portala;
– upoštevanje MINERVINIH smernic za
spletne strani s kulturnimi vsebinami;
– dostopnost informacij ne glede na uporabljeno tehnologijo ali fizične omejitve uporabnikov: upoštevanje smernic v W3C Web
Accessibilty Initiative za zagotovitev čim višje stopnje dostopnosti za osebe s fizičnimi
omejitvami;
– pri hranjenju metapodatkov je potrebno
upoštevati minimalno Dublin Core Metadata
Element Set in zagotoviti možnost sledenja
novosti preko RSS in/ali ATOM virov;
– povezljivosti z evropsko digitalno knjižnico (Europeana) in dLib.si;
– podpora standarda podatkovnih baz
XML;
– možnost dograjevanja, spreminjanja in
dodatnega razvoja;
– večjezičnost portala;

– dokumentiranje in vzpostavljanje pogojev za trajno hranjenje vseh informacij
s področja uprizoritvenih umetnosti;
– koordiniranje digitalizacije.
6.2.3.2. Za programski sklop Informacijska podpora slovenski uprizoritveni dejavnosti mora prijavitelj zagotavljati:
– dostopnost vsem uporabnikom;
– povezovanje gledaliških institucij, producentov, financerjev, države;
– povezavo s sorodnimi sistemi;
– koordinacijo in spodbujanje enotnega
sistema informacijske podpore slovenski
uprizoritveni dejavnosti v slovenskem prostoru.
Pri oblikovanju programske opreme in
podatkovnih zbirk je potrebno upoštevati
uveljavljene mednarodne standarde in priporočila ter zagotavljati:
– zanesljivo delovanje tudi v spletnem
okolju;
– dostopnost ne glede na uporabljeno
tehnologijo ali fizične omejitve uporabnikov:
upoštevanje smernic v W3C Web Accessibilty Initiative za zagotovitev čim višje stopnje dostopnosti za osebe s fizičnimi omejitvami;
– pri hranjenju metapodatkov je potrebno
upoštevati minimalno Dubline Core Metadata Element Set in zagotoviti možnost sledenja novosti preko RSS in/ali ATOM virov;
– celostno rešitev, ki omogoča poslovno
in programsko vodenje, planiranje, programiranje, poročanje in arhiviranje na področju
javnih zavodih in nevladnih organizacijah
s področja uprizoritvene in njej organizacijsko sorodne umetnosti (glasba);
– možnost dograjevanja, spreminjanja in
dodatnega razvoja.
7. Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija
za odpiranje vlog, ki jo izmed uslužbencev
ministrstva imenuje ministrica, za področja,
ki so predmet razpisa. Komisija za odpiranje vlog bo predlagala zavržbo vlog neupravičenih predlagateljev ter nepopolnih in
prepoznih vlog.
Ministrstvo lahko v primeru naknadne
ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po
že izdani dokončni Odločbi o izboru projekta
spremeni odločitev in s predlagateljem projekta ne sklene pogodbe. Prav tako lahko
v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti razveže že
sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih
sredstev pa zahteva povračilo sredstev.
Dokumentacija, ki je priložena vlogi, se
ne vrača!
8. Razpisni kriteriji
8.1. Splošni razpisni kriteriji:
reference predlagatelja, stopnja
prepoznavnosti, odmevnost
v strokovni javnosti;
stopnja izvedljivosti programa:
– glede na obseg in vsebino
programa finančno realno
ovrednoteni in s prihodki
uravnoteženi stroški;
– stopnja predlagane finančne
soudeleženosti predlagatelja
z lastnimi ali pridobljenimi
sredstvi;
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Društva, ki delujejo v javnem interesu,
prejmejo pri tem kriteriju dodatno točko.

8.2. Prednostni razpisni kriteriji po razpisnih področjih:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
8.2.1 Glasbena umetnost
izkazovanje izvirne zasnove
v izboru, pristopu in izvedbi
programa, tehtnost vsebinske
obrazložitve in utemeljitve
programa;
stopnja organizacijske in
terminske razdelanosti programa;
izpostavljajo skrb za arhiviranje
glasbene dediščine in/ali za
medijsko posredovanje glasbenih
dogodkov in del (zagotavljanje
primerne dostopnosti),
predvidena dostopnost in
doseg po načelu teritorialnosti
(slovenski in mednarodni kulturni
prostor);
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8.2.2. Uprizoritvena umetnost
izkazovanje izvirne zasnove
v izboru, pristopu in izvedbi
programa, tehtnost vsebinske
obrazložitve in utemeljitve
programa;
stopnja organizacijske in
terminske razdelanosti programa;
vpeljevanje celostnih storitev
za sodelovanje med kulturnimi
ustanovami, državo, državljani
in drugimi organizacijami
informacijske družbe;
predvidena dostopnost in doseg;
uporaba odprtokodnih
programskih rešitev ter javnih
standardov;
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8.3. Kriteriji za določanje stroškov za
nakup opreme na področju glasbene umetnosti so:
– nujnost nakupa predlagane opreme za
izvajanje javnega kulturnega programa; do
50 točk,
– glede na obseg in finančno konstrukcijo uravnotežen predlog nakupa opreme;
do 40 točk,
– omogočanje trajnejšega in kakovostnejšega delovanja drugih nepridobitnih
organizacij oziroma upravljanje z javno kulturno infrastrukturo; do 10 točk.
9. Uporaba kriterijev
Izbran bo tisti izvajalec programa za posamezno področje, ki bo v postopku izbire
ocenjen oziroma ovrednoten najvišje.
Povzetek načina ocenjevanja: splošni
in prednostni razpisni kriteriji za posamezni
razpisni področji so ovrednoteni s točkami, pri čemer je pri posameznem kriteriju
in prednostnem kriteriju navedena najvišja
možna višina doseženih točk. Najvišje možno število prejetih točk izvajalca programa
je 100 točk, financirani pa so lahko izvajalci,
ki prejmejo najmanj 81 točk.
V predlog za sofinanciranje stroškov nakupa opreme na področju glasbene umetnosti bodo posredovani tisti predlogi nakupa
opreme izbranih izvajalcev, ki bodo dosegli
najmanj 81 točk.
10. Predvidena vrednost
10.1. Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet razpisa z oznako JCR- PROG-DIG-2010-2013
znaša na letni ravni predvidoma 380.000 €.
10.2. Predvidene razpisne vrednosti po
razpisnih področjih ne letni ravni so na
slednje:
– glasbena umetnost: predvidoma letno
200.000 € za izbranega izvajalca,

– uprizoritvena umetnost: predvidoma letno 180.000 € za izbranega izvajalca.
Izbran bo en izvajalec na področju glasbene umetnosti in en izvajalec na področju
uprizoritvene umetnosti.
11. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskih letih 2010,
2011, 2012 in 2013 oziroma v plačilnih rokih,
kot jih bo določal Zakon o izvrševanju proračuna RS.
12. Razpisni rok: razpis se prične 20. 11.
2009 in se zaključi 21. 12. 2009.
13. Dokumentacija razpisa
Dokumentacija razpisa obsega:
– besedilo razpisa;
– prijavni obrazec 1 (identifikacijski obrazec);
– prijavni obrazec 2 (izjave);
– prijavni obrazec 3 (obrazci po področjih
in programskih sklopih razpisa z navedbo
obveznih prilog).
Predlagatelj mora ob prijavi na razpis
priložiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjen prijavni obrazec 1,
– v celoti izpolnjen prijavni obrazec 2,
– v celoti izpolnjen prijavni obrazec 3,
– obvezne priloge, navedene v posameznih prijavnih obrazcih.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču
ministrstva med uradnimi urami (vsak ponedeljek in petek, od 9. do 12. ure, ter v sredo,
od 9. do 12. ure, in od 14. do 16. ure).
Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi s spletne strani ministrstva
http://www.mk.gov.si/, kjer najdejo tudi vse
ostale podatke, povezano z izvedbo razpisa.
Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo v času razpisnega roka zainteresiranim
predlagateljem razpisno dokumentacijo tudi
poslati.
14. Oddaja in dostava vlog
14.1. Vloga mora biti izpolnjena na
ustreznih razpisnih obrazcih za posamezno področje in programski sklop ter mora
vsebovati vse obvezne priloge in podatke,
določene v razpisni dokumentaciji.
Vloga mora biti predložena na naslov:
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000
Ljubljana, do vključno 21. 12. 2009, oziroma
najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zapečatenem ovitku z izpisom na prednji strani: Ne odpiraj – Prijava
na javni ciljni razpis z oznako JCR- PROGDIG-2010-2013, z obvezno navedbo osnovnega razpisnega področja (npr. Glasbena
umetnost). Na hrbtni strani ovitka mora biti
navedba vlagatelja: uradni naziv in naslov
(sedež).
14. 2. Za prepozno se šteje vloga, ki ni
bila oddana priporočeno na pošto do vključno 21. 12. 2009 oziroma do tega dne ni bila
predložena na vložišču ministrstva.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih razpisna
dokumentacija.
Za neupravičeno osebo se šteje 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 razpisa.
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Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse vloge predlagateljev:
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog;
– vloge, ki niso popolne.
15. Pristojni uslužbenki za dajanje informacij in pojasnil:
Glasbena
umetnost:
Biserka.Moč
nik@gov.si.
Uprizoritvena umetnost: Mojca Jan-Zoran@gov.si.
Uradne ure po telefonu in elektronskih
medijih ministrstva so vsak ponedeljek, sredo in petek, od 9. do 11. ure. Ministrstvo
za kulturo priporoča, da se predlagatelji
z vprašanji glede razpisa obrnejo na pristojni uslužbenki pisno po elektronski pošti.
16. Vpogled v razpisno dokumentacijo:
zainteresirane osebe se lahko tudi seznanijo z razpisno dokumentacijo oziroma vpogledajo vanjo na vložišču Ministrstva (Maistrova 10, 1000 Ljubljana), kot je navedeno
v točki 13.
17. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: ministrstvo bo predlagatelje o izidih
razpisa obvestilo najkasneje v mesecu dni
po zaključku odpiranja vlog, ki se bo pričelo
28. 12. 2009. Ministrstvo bo izbralo predloge
za sofinanciranje izvajalcev kulturnih programov po postopku, kot ga določa Pravilnik
o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa,
in največ do vrednosti, določenih z državnim
proračunom.
Ministrstvo za kulturo
Ob-7665/09
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),
Zakona o uresničevanju javnega interesa
v kulturi (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1 in
56/08), Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja
knjige (Uradni list RS, št. 19/09) ter Pravilnika o strokovnih komisijah Javne agencije za
knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 19/09) objavlja
javni razpis
za izbor in sofinanciranje izvajalcev
javnih kulturnih programov na
področjih knjige za obdobje 2010–2012
(v nadaljevanju: JR7–
PROGRAM–2010–2012)
1. Naziv in sedež naročnika: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Tržaška
cesta 2, 1000 Ljubljana.
2. Predmet in področja javnega razpisa
Predmet javnega razpisa JR7–PROGRAM–2010–2012 je izbor izvajalcev in sofinanciranje javnih kulturnih programov na
področjih knjige za obdobje 2010–2012.
JAK bo v prvi fazi javnega razpisa JR7–
PROGRAM–2010–2012 preverila izpolnjevanje splošnih in posebnih pogojev prijaviteljev za izvedbo javnih kulturnih programov
za obdobje 2010–2012.
JAK bo v drugi fazi javnega razpisa JR7–
PROGRAM–2010–2012 vloge prijaviteljev
ocenila po razpisnih kriterijih, nato pa najkasneje do konca februarja 2010 izdala odločbo o sofinanciranju javnega kulturnega
programa za leto 2010.
Za leto 2011 bo JAK najkasneje do konca novembra 2010 pozvala izbrane izvajalce k predložitvi javnih kulturnih programov
na podlagi posebnega poziva in izvajalcem
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izdala odločbo o sofinanciranju javnega kulturnega programa za leto 2011 najkasneje
do konca februarja 2011.
Za leto 2012 bo JAK najkasneje do
novembra 2011 pozvala izbrane izvajalce
k predložitvi javnih kulturnih programov na
podlagi posebnega poziva in izvajalcem
izdala odločbo o sofinanciranju kulturnega
programa za leto 2012 najkasneje do konca
februarja 2012.
Javni
razpis
JR7–PROGRAM–2010–2012 obsega naslednja področja:
A) knjižna produkcija za založnike knjig
v slovenskem jeziku (KP)
B) revijalna produkcija za založnike revij
v slovenskem jeziku (RP)
C) bralna kultura za izvajalce programov
s področja bralne kulture (BK)
Č) literarne prireditve za izvajalce programov s področja literarnih prireditev (LP)
(literarni ciklusi in literarni festivali – opredelitev v prijavnem obrazcu OBR1 – LP)
D) mednarodno sodelovanje za izvajalce
programov uveljavljanja slovenskega leposlovja in humanistike v tujini ter organizatorje medkulturne izmenjave (MS).
3. Cilji javnega razpisa JR7–PROGRAM–2010–2012
JAK bo javne kulturne programe na področjih tega razpisa podpirala v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji:
področje knjižna produkcija (KP)
– oblikovanje in izvajanje vrhunskih knjižnih programov na področju leposlovja in
humanistike;
– vzpodbujanje izvirne ustvarjalnosti;
– podpiranje inovativnosti in sodobnih
tehnoloških rešitev pri razširjanju leposlovja
in humanistike;
– uresničevanje visokih strokovnih avtorskih in založniških standardov;
– korektnost pri plačevanju avtorskega
dela ter dosledno spoštovanje Zakona o avtorski in sorodnih pravicah ter Zakona o obveznem izvodu publikacij;
– čim širša dostopnost kvalitetne knjižne
produkcije, inovativnost in izvirnost pri uporabi informacijske tehnologije.
področje revijalna produkcija (RP)
– oblikovanje in izvajanje vrhunskih revijalnih programov na področju leposlovja in
humanistike;
– vzpodbujanje izvirne ustvarjalnosti;
– podpiranje inovativnosti in sodobnih
tehnoloških rešitev pri razširjanju leposlovja
in humanistike;
– uresničevanje visokih strokovnih avtorskih in založniških standardov;
– korektnost pri plačevanju avtorskega
dela ter dosledno spoštovanje Zakona o avtorski in sorodnih pravicah ter Zakona o obveznem izvodu publikacij;
– čim širša dostopnost kvalitetne revijalne produkcije, inovativnost in izvirnost pri
uporabi informacijske tehnologije.
področje bralna kultura (BK)
– načrtna in dolgoročna podpora programom za spodbujanje branja različnih ciljnih
skupin prebivalstva ter inovativnost pri oblikovanju in razvijanju vseživljenjskih bralnih
navad;
– zagotavljanje široke dostopnosti vrhunskega izvirnega leposlovja in humanistike;
– skrb za slovenski jezik ter uveljavitev
slovenskih ustvarjalcev;
– povezovanje različnih subjektov na področju razvijanja bralne kulture (knjižnice –
knjigarne – založbe – avtorji).
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področje literarne prireditve (LP) (literarni
ciklusi in literarni festivali)
– načrtna podpora uveljavljenim literarnim prireditvam, festivalom in strokovnim
srečanjem na področju Slovenije, usmerjenim v promocijo oziroma uveljavitev zlasti
slovenskih avtorjev;
– zagotavljanje široke dostopnosti vrhunskega izvirnega leposlovja in humanistike;
– skrb za slovenski jezik ter uveljavitev
slovenskih ustvarjalcev.
področje mednarodno sodelovanje
(MS)
– organizacija kakovostnih in prepoznavnih dogodkov, namenjenih trajnemu umeščanju slovenskega leposlovja in humanistike v tujini,
– organizacija kakovostnih in prepoznavnih predstavitev na sejmih, kjer ni nacionalne stojnice, predstavitev pa združuje več
založnikov. Izključni namen predstavitve je
promocija vrhunskega slovenskega leposlovja in humanistike,
– organizacija kakovostnih in prepoznavnih projektov, ki sicer potekajo v Sloveniji,
namenjeni pa so izključno sistematičnemu
uveljavljanju slovenskega leposlovja in humanistike v tujini,
– vzpostavitev informacijske platforme,
namenjene boljši obveščenosti tujine o slovenskem leposlovju in humanistiki,
– neposredna podpora inovativnim založniškim in prevajalskim načrtom, namenjenim popularizaciji slovenskega leposlovja in
humanistike v tujini.
4. Okvirna vrednost javnega razpisa
JR7–PROGRAM–2010–2012 in obdobje ter
način za porabo dodeljenih sredstev
Okvirna vrednost javnega razpisa JR7–
PROGRAM–2010–2012 za leto 2010 znaša predvidoma tri milijone (3.000.000,00)
EUR.
Vrednost javnega razpisa JR7–PROGRAM–2010–2012 za leti 2011 in 2012 bo
določena po sprejemu državnih proračunov
za leti 2011 in 2012.
Dodeljena proračunska sredstva bodo
morala biti porabljena v proračunskih letih
od 2010 do 2012 oziroma v plačilnih rokih,
kot jih bo določal veljavni zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije.
JAK bo z izbranimi izvajalci javnih kulturnih programov na področjih knjige za
obdobje 2010–2012 sklenila letne pogodbe o sofinanciranju v okviru proračunskih
možnosti.
Pogoji za sklenitev letne pogodbe o sofinanciranju kulturnih programov za leti 2011
in 2012 bodo izdana odločba o sofinanciranju kulturnega programa za leto 2011 in
2012, izpolnjevanje vseh pogodbenih obveznosti izvajalca javnega kulturnega programa do JAK in s strani JAK potrjeno zaključno poročilo izvajalca javnega kulturnega
programa za preteklo koledarsko leto.
5. Višina sofinanciranja in upravičeni
stroški
JAK bo izbranim izvajalcem javnih kulturnih programov na področjih knjige sofinancirala največ 70% upravičenih stroškov na
prijavljeni kulturni program za posamezno
leto.
Sredstva sofinanciranja se odobrijo za
upravičene stroške javnega kulturnega programa, nastale od datuma oddaje vloge na
javni razpis JR7–PROGRAM–2010–2012.
Vsi postopki, povezani z izvedbo javnega kulturnega programa, kot so npr. zavezujoče naročilo, podpis/sklenitev pogodbe, predplačila,

are, izdaja avansnih računov, izdaja računov,
se morajo izvršiti od datuma oddaje vloge na
javni razpis JR7–PROGRAM–2010–2012.
Izvajalec javnega kulturnega programa ne
bo upravičen do sofinanciranja stroškov, ki
so nastali pred tem.
Tveganje glede izvajanja javnega kulturnega programa pred datumom izdaje odločbe o sofinanciranja nosi izvajalec.
5.1 Upravičeni stroški na področju knjižna produkcija (KP)
Med upravičene stroške na področju knjižna produkcija (KP) sodijo:
sklop A: avtorski honorarji,
sklop B: tiskarski stroški,
sklop C: založniška režija, vključno
s stroški uredniškega dela.
5.2 Upravičeni stroški na področju revijalna produkcija (RP)
Med upravičene stroške na področju revijalne produkcije (RP) sodijo:
sklop A: avtorski honorarji,
sklop B: tiskarski stroški,
sklop C: založniška režija, vključno
s stroški uredniškega dela.
5.3 Upravičeni stroški na področju bralna
kultura (BK)
Med upravičene stroške na področju
bralna kultura (BK) sodijo:
sklop A: avtorski honorarji,
sklop B: stroški organizacije,
sklop C: stroški promocije.
5.4 Upravičeni stroški na področju literarnih prireditev (LP) (literarni ciklusi in literarni
festivali)
Med upravičene stroške na področju literarnih prireditev (LP) (literarni ciklusi in
literarni festivali) sodijo:
sklop A: avtorski honorarji,
sklop B: stroški organizacije,
sklop C: stroški promocije.
5.5 Upravičeni stroški na področju mednarodnega sodelovanja (MS)
Med upravičene stroške na področju
mednarodnega sodelovanja (MS) sodijo:
sklop A: avtorski honorarji,
sklop B: stroški organizacije,
sklop C: stroški promocije.
6. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu JR7–PROGRAM–2010–2012
6.1. Splošni pogoji za sodelovanje na javnem razpisu JR7–PROGRAM–2010–2012
Prijavitelji na javnem razpisu JR7–PROGRAM–2010–2012 morajo izpolnjevati naslednje splošne pogoje:
6.1.1. Da so najmanj 3 leta registrirani za
opravljanje kulturne dejavnosti (šifra kategorije po Standardni klasifikaciji dejavnosti – R)
ali založniške dejavnosti (šifra kategorije po
Standardni klasifikaciji dejavnosti – JP58)
v Republiki Sloveniji ali zamejstvu.
Dokazilo: kopija rednega izpiska iz sodnega registra oziroma odločba upravne
enote o registraciji društva ali druge evidence.
6.1.2. Za sredstva z javnega razpisa
JR7–PROGRAM–2010–2012 ne morejo
kandidirati:
– knjigarne,
– javni zavodi, ki jim država oziroma lokalna skupnost zagotavlja financiranje,
– fizične osebe,
– prijavitelji, ki so za isti program in isti
namen že pridobili sredstva iz državnega
proračuna.
Dokazilo: prijavni obrazec OBR2 – Izjave
Prijavitelji, ki ne bodo izpolnjevali predhodno navedenih splošnih pogojev, bodo
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kot neupravičene osebe izločeni iz nadaljnje obravnave s sklepom o zavrženju (peti
odstavek 117. člena v povezavi s tretjim odstavkom 100. člena Zakona o uresničevanju
javnega interesa za kulturo – Uradni list RS,
št. 77/07 – UPB1 in 56/08).
6.2. Posebni pogoji za sodelovanje na javnem razpisu JR7–PROGRAM–2010–2012
6.2.1. Posebni pogoji za področje knjižna
produkcija (KP)
Prijavitelji na področju knjižna produkcija
(KP) morajo poleg splošnih pogojev, ki jih
določa besedilo točke 6.1. javnega razpisa
JR7–PROGRAM–2010–2012, izpolnjevati
še naslednje posebne pogoje:
– da so v obdobju 2007–2009 izdali vsaj
24 knjižnih naslovov v slovenskem jeziku
s področja leposlovja in humanistike;
– da z nobeno knjižno izdajo v letu 2009
niso kršili Zakona o avtorski in sorodnih pravicah ter Zakona o obveznem izvodu publikacij;
– da za obdobje 2010–2012 zagotavljajo izid vsaj 6 vrhunskih leposlovnih ali
humanističnih knjižnih izdaj letno v nakladi
najmanj 500 izvodov za leposlovje in esejistiko, najmanj 400 izvodov za humanistiko
ter najmanj 300 izvodov za poezijo in dramatiko, v skladu z začrtanimi programskimi
usmeritvami;
– da bodo pri izdaji subvencioniranih knjižnih del zagotovili osnovni izhodiščni avtorski
honorar izvirnim ustvarjalcem v višini vsaj
350,00 EUR bruto na avtorsko polo, prevajalcem vsaj 270,00 EUR bruto na avtorsko polo, za izvirno pesniško zbirko pavšal
v višini vsaj 2.500,00 EUR bruto, za prevod
pesniške zbirke pavšal vsaj v višini 2.000,00
EUR bruto in za pisca slikanice pavšal vsaj
500,00 EUR bruto za prvo naklado;
– da predlagajo javni kulturni program,
katerega zaprošeni znesek sofinanciranja
ne presega 70% vseh predvidenih stroškov,
da bodo za izvedbo zaprošenega javnega
kulturnega programa zagotovili najmanj
30% delež sofinanciranja iz lastnih sredstev
ali drugih virov in da bodo imeli jasno in realno izdelano finančno konstrukcijo. Prijavljeni
program mora biti finančno uravnotežen, kar
pomeni, da morajo biti prihodki in odhodki prijavljenega programa enaki (prihodki =
odhodki);
Dokazilo: OBR3 – finančna konstrukcija
z izjavo KP
– da pri prijavi na področje knjižne produkcije upoštevajo opis področja oziroma
vsebine, navedene v prijavnem obrazcu za
področje knjižne produkcije OBR1 – KP, ki je
sestavni del razpisnega besedila.
6.2.2. Posebni pogoji za področje revijalna produkcija (RP)
Prijavitelji na področju revijalna produkcija (RP) morajo poleg splošnih pogojev, ki jih
določa besedilo točke 6.1. javnega razpisa
JR7–PROGRAM–2010–2012, izpolnjevati
še naslednje posebne pogoje:
– da so v obdobju 2007–2009 izdajali
literarno revijo, ki je izšla najmanj šestkrat
(6 x) letno oziroma humanistično revijo, ki
je izšla najmanj štirikrat (4 x) letno;
– da z nobeno revijalno izdajo v letu
2009 niso kršili Zakona o avtorski in sorodnih pravicah ter Zakona o obveznem izvodu publikacij;
– da za obdobje 2010–2012 zagotavljajo,
da bo literarna revija izšla najmanj 6x letno
v nakladi najmanj 400 izvodov oziroma da
bo humanistična revija izšla najmanj 4x letno v nakladi najmanj 400 izvodov;

– da predlagajo javni kulturni program,
katerega zaprošeni znesek sofinanciranja
ne presega 70% vseh predvidenih stroškov
in da ne presega zneska v višini 80.000,00
EUR za celoletno izdajanje revije, da bodo
za izvedbo zaprošenega javnega kulturnega programa zagotovili najmanj 30% delež
sofinanciranja iz lastnih sredstev ali drugih
virov in da bodo imeli jasno in realno izdelano finančno konstrukcijo. Prijavljeni program
mora biti finančno uravnotežen, kar pomeni,
da morajo biti prihodki in odhodki prijavljenega programa enaki (prihodki = odhodki);
Dokazilo: OBR3 – finančna konstrukcija
z izjavo RP
– da pri prijavi na področje revijalna produkcija upoštevajo opis področja oziroma
vsebine, navedene v prijavnem obrazcu za
področje revijalne produkcije OBR1 – RP, ki
je sestavni del razpisnega besedila.
6.2.3. Posebni pogoji za področje bralna
kultura (BK)
Prijavitelji na področju bralna kultura
(BK), morajo poleg splošnih pogojev, ki jih
določa besedilo točke 6.1. javnega razpisa
JR7–PROGRAM–2010–2012, izpolnjevati
še naslednje posebne pogoje:
– da so v obdobju 2007–2009 organizirali vsaj 1 projekt bralne kulture letno (projekt,
ki je obsegal najmanj 6 literarnih dogodkov letno), ki je predmet javnega razpisa
JR7–PROGRAM–2010–2012 ter je bil javno
dostopen in je dosegel širši odmev ciljne
publike;
– da za načrtovano obdobje 2010–2012
prijavljajo program, ki bo kontinuirano potekal skozi vse leto in bo na letni ravni vseboval najmanj 6 različnih literarnih dogodkov;
– da predlagajo javni kulturni program,
katerega zaprošeni znesek sofinanciranja
ne presega 70% vseh predvidenih stroškov
in ne presega zneska v višini 40.000,00
EUR, da bodo za izvedbo zaprošenega javnega kulturnega programa zagotovili najmanj 30% delež sofinanciranja iz lastnih
sredstev ali drugih virov in da bodo imeli
jasno in realno izdelano finančno konstrukcijo. Prijavljeni program mora biti finančno
uravnotežen, kar pomeni, da morajo biti
prihodki in odhodki prijavljenega programa
enaki (prihodki = odhodki);
Dokazilo: OBR3 – finančna konstrukcija
z izjavo BK
– da upoštevajo najnižji znesek posameznega avtorskega honorarja, ki znaša 150
EUR bruto;
– da pri prijavi na področje bralna kultura (BK) upoštevajo opis področja oziroma
vsebine, navedene v prijavnem obrazcu za
področje bralne kulture OBR1 – BK, ki je
sestavni del razpisnega besedila.
6.2.4 Posebni pogoji za področje literarne prireditve (LP) (literarni ciklusi in literarni
festivali)
Prijavitelji na področju literarne prireditve (LP) (literarni ciklusi in literarni festivali)
morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določa
besedilo točke 6.1. javnega razpisa JR7–
PROGRAM–2010–2012, izpolnjevati še naslednje posebne pogoje:
– da so v obdobju 2007–2009 organizirali vsaj 1 projekt literarnih prireditev letno
(literarnih ciklusov ali literarnih festivalov),
ki je predmet javnega razpisa JR7–PROGRAM–2010–2012 ter je bil javno dostopen
in je dosegel širši odmev ciljne publike;
– da za načrtovano obdobje 2010–2012
prijavljajo najmanj 3 literarne prireditve (literarne cikluse ali literarne festivale), ki bodo
potekale v Sloveniji (na letni ravni literarni
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ciklus, ki obsega najmanj 6 literarnih dogodkov; na letni ravni literarni festival, ki obsega
najmanj 15 literarnih dogodkov z najmanj 15
avtorji, v trajanju najmanj 3 dni);
– da predlagajo javni kulturni program,
katerega zaprošeni znesek sofinanciranja
ne presega 70% vseh predvidenih stroškov
in ne presega zneska v višini 40.000,00
EUR za posamezen program literarnih ciklusov oziroma ne presega zneska v višini
110.000,00 EUR za posamezen program
literarnih festivalov na letni ravni, da bodo
za izvedbo zaprošenega javnega kulturnega programa zagotovili najmanj 30% delež
sofinanciranja iz lastnih sredstev ali drugih
virov in da bodo imeli jasno in realno izdelano finančno konstrukcijo. Prijavljeni program
mora biti finančno uravnotežen, kar pomeni,
da morajo biti prihodki in odhodki prijavljenega programa enaki (prihodki = odhodki);
Dokazilo: OBR3 – finančna konstrukcija
z izjavo LP
– da upoštevajo najnižji znesek posameznega avtorskega honorarja, ki znaša 150
EUR bruto;
– da pri prijavi na področje literarne prireditve (LP) upoštevajo opis področja oziroma
vsebine, navedene v prijavnem obrazcu za
področje literarnih prireditev OBR1 – LP, ki
je sestavni del razpisnega besedila.
6.2.5. Posebni pogoji za področje mednarodno sodelovanje (MS)
Prijavitelji na področju mednarodno sodelovanje (MS) morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določa besedilo točke 6.1. javnega
razpisa JR7–PROGRAM–2010–2012, izpolnjevati še naslednje posebne pogoje:
– da so v obdobju 2007–2009 organizirali letno vsaj 1 projekt s področja mednarodnega sodelovanja, ki je predmet javnega
razpisa JR7–PROGRAM–2010–2012;
– da v načrtovanju vsebin ali dogodkov
sodelovanja v tujini in Sloveniji zagotavljajo
predvsem dolgoročne mehanizme za uveljavljanje slovenskega leposlovja in humanistike v tujini;
– da gre v načrtovanju vsebin ali dogodkov izključno za promocijo in uveljavljanje
slovenskega leposlovja in humanistike v tujini, tudi če se vsebina ali dogodek odvija
v Sloveniji;
– da prijavljajo programe, ki bodo vključevali najmanj 3 slovenske leposlovne ali
humanistične avtorje, prevajalce, urednike,
kritike, literarne agente;
– da predlagajo javni kulturni program,
katerega zaprošeni znesek sofinanciranja
ne presega 70% vseh predvidenih stroškov
in ne presega zneska v višini 110.000,00
EUR, da bodo za izvedbo zaprošenega javnega kulturnega programa zagotovili najmanj 30% delež sofinanciranja iz lastnih
sredstev ali drugih virov in da bodo imeli
jasno in realno izdelano finančno konstrukcijo. Prijavljeni program mora biti finančno
uravnotežen, kar pomeni, da morajo biti
prihodki in odhodki prijavljenega programa
enaki (prihodki = odhodki);
Dokazilo: OBR3 – finančna konstrukcija
z izjavo MS
– da pri prijavi na področje mednarodno
sodelovanje (MS) upoštevajo opis področja oziroma vsebine, navedene v prijavnem
obrazcu za področje mednarodnega sodelovanja OBR1 – MS, ki je sestavni del razpisnega besedila.
Prijavitelji, ki ne bodo izpolnjevali predhodno navedenih posebnih pogojev za
posamezno razpisno področje, bodo kot
neupravičene osebe izločeni iz nadaljnje
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Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
obravnave s sklepom o zavrženju (peti odstavek 117. člena v povezavi s tretjim odstavkom 100. člena Zakona o uresničevanju
javnega interesa za kulturo – Uradni list RS,
št. 77/07 – UPB1 in 56/08).
7. Kriteriji za ocenjevanje vlog in njihova
uporaba

7.1. Področje knjižna produkcija (KP)
Zap. št.
1.
2.

3.

4.

Dodatni
kriterij

Razpisni kriteriji/merila – KP
Cilji programa:
– načrtnost in sistematičnost pri izdajanju in uveljavljanju izvirnega in prevodnega leposlovja in humanistike,
– izpolnjevanje visokih založniških standardov.
Vsebinska opredelitev programa:
– aktualnost, kakovost in profiliranost programa,
– pomen za nacionalno kulturo,
– vsebinska obrazložitev in utemeljitev programa oziroma posamičnih knjižnih projektov,
– skupni obseg programa in stopnja izvedljivosti programa.
Reference prijavitelja in izvajalcev:
– reference prijavitelja, prepoznavnost v kulturnem prostoru,
– reference avtorjev in drugih izvajalcev programa,
– programska, založniška in knjigotrška strategija.
Finančna opredelitev programa:
– stopnja predlagane finančne soudeleženosti predlagatelja z lastnimi ali pridobljenimi sredstvi,
– glede na obseg in vsebino realno finančno ovrednoten program.
Skupno število točk
Sodelovanje v programu Ljubljana – svetovna prestolnica knjige 2010 in/ali Maribor – evropska prestolnica
kulture 2012
Skupno število točk z dodatnim kriterijem

Možno
št. točk
25
25

25

25
100
2
102

7.2. Področje revijalna produkcija (RP)
Zap. št.
1.

2.

3.
4.

Dodatni
kriterij

Razpisni kriteriji/merila – RP
Cilji programa:
– programska profiliranost in prepoznavnost v slovenskem prostoru,
– dostopnost in razširjenost (prodana naklada, število naročnikov) v slovenskem nacionalnem prostoru in/ali
zamejstvu,
– spletna stran revije.
Vsebinska opredelitev programa:
– vloga revije v kulturnem življenju,
– vsebinska kakovost, aktualnost, selektivnost in kritičnost,
– kakovost likovno-grafične podobe in izvedbe,
– vsebinska obrazložitev in utemeljitev programa revije,
– skupni obseg letnika revije in stopnja izvedljivosti.
Reference prijavitelja in izvajalcev:
– reference prijavitelja, reference urednikov, avtorjev in drugih sodelavcev pri izdajanju revije,
– kontinuiteta in rednost izhajanja.
Finančna opredelitev programa:
– stopnja predlagane finančne soudeleženosti predlagatelja z lastnimi ali pridobljenimi sredstvi,
– realno finančno ovrednoten program izdajanja revije glede na obseg in vsebino.
Skupno število točk
Sodelovanje v programu Ljubljana – svetovna prestolnica knjige 2010 in/ali Maribor – evropska prestolnica
kulture 2012
Skupno število točk z dodatnim kriterijem

Možno
št. točk
25

25

25
25
100
2
102

7.3. Področje bralna kultura (BK)
Zap. št.
1.

2.

Razpisni kriteriji/merila – BK
Cilji programa:
– celovitost programa, opredeljenost ciljev in merljivost rezultatov ter načrtna usmerjenost programa v razvijanje
bralne kulture na nacionalni ravni,
– prepoznavnost programa v slovenskem kulturnem prostoru in/ali v mednarodni javnosti,
– predviden obseg in dostopnost (število obiskovalcev, bralcev, udeležencev),
– predviden doseg po načelu teritorialnosti (slovenski kulturni prostor, evropsko občinstvo, svetovno občinstvo).
Vsebinska opredelitev programa:
– aktualnost in kakovost programa,
– vsebinska obrazložitev in utemeljitev programa,
– pravočasna, uspešna in kakovostna izvedba programa,
– ustreznost vsebinske in didaktične zasnove programa glede na ciljno občinstvo,
– povezovanje s splošnimi in šolskimi knjižnicami, knjigarnami ter drugimi subjekti, ki delujejo na področju
razvijanja bralne kulture,
– medijski načrt.

Možno
št. točk
25

25
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Reference prijavitelja in izvajalcev:
– reference avtorja, avtorskih skupin ter ostalih izvajalcev in podizvajalcev programa,
– reference in stopnja prepoznavnosti predlagatelja programa.
Finančna opredelitev programa:
– stopnja predlagane finančne soudeleženosti predlagatelja z lastnimi ali pridobljenimi sredstvi,
– glede na obseg in vsebino realno ovrednoten program.
Skupno število točk
Sodelovanje v programu Ljubljana – svetovna prestolnica knjige 2010 in/ali Maribor – evropska prestolnica
kulture 2012
Skupno število točk z dodatnim kriterijem

2901
25
25
100
2
102

7.4 Področje literarne prireditve (LP) ((literarni ciklusi in literarni festivali)
Zap. št.
1.

2.

3.
4.

Dodatni
kriterij

Razpisni kriteriji/merila – LP
Cilji programa:
– celovitost programa, opredeljenost ciljev in merljivost rezultatov,
– načrtnost, kontinuiteta in sistematičnost uveljavljanja slovenskega leposlovja in humanistike na nacionalni
in/ali mednarodni ravni,
– predviden obseg in dostopnost (število obiskovalcev, bralcev, udeležencev),
– predviden doseg po načelu teritorialnosti (slovenski kulturni prostor, evropsko občinstvo, svetovno občinstvo).
Vsebinska opredelitev programa:
– aktualnost in kakovost programa,
– vsebinska obrazložitev in utemeljitev programa,
– pravočasna, uspešna in kakovostna izvedba programa,
– doseganje širšega občinstva oziroma različnih ciljnih skupin, odvijanje na več prizoriščih in na širšem območju
Slovenije,
– medijski načrt.
Reference prijavitelja in izvajalcev:
– reference avtorja, avtorskih skupin ter ostalih izvajalcev in podizvajalcev programa,
– reference in stopnja prepoznavnosti predlagatelja programa.
Finančna opredelitev programa:
– stopnja predlagane finančne soudeleženosti predlagatelja z lastnimi ali pridobljenimi sredstvi,
– glede na obseg in vsebino realno ovrednoten program.
Skupno število točk
Sodelovanje v programu Ljubljana – svetovna prestolnica knjige 2010 in/ali Maribor – evropska prestolnica
kulture 2012
Skupno število točk z dodatnim kriterijem

Možno
št. točk
25

25

25
25
100
2
102

7.5 Področje mednarodno sodelovanje (MS)
Zap. št.
1.

2.

3.

4.

Dodatni
kriterij

Razpisni kriteriji/merila – MS
Cilji programa:
– celovitost programa, opredeljenost ciljev in merljivost rezultatov,
– načrtnost, kontinuiteta in sistematičnost uveljavljanja slovenskega leposlovja in humanistike na mednarodni
ravni,
– predviden obseg in dostopnost (število obiskovalcev, bralcev, udeležencev).
Vsebinska opredelitev programa:
– aktualnost in kakovost programa,
– vsebinska obrazložitev in utemeljitev programa,
– pravočasna, uspešna in kakovostna izvedba programa,
– doseganje širšega občinstva oziroma različnih ciljnih skupin,
– medijski načrt.
Reference prijavitelja in izvajalcev:
– reference izvajalcev in podizvajalcev programa,
– reference vključenih slovenskih leposlovnih ali humanističnih avtorjev, prevajalcev, urednikov, kritikov,
– reference in stopnja prepoznavnosti predlagatelja programa.
Finančna opredelitev programa:
– stopnja predlagane finančne soudeleženosti predlagatelja z lastnimi ali pridobljenimi sredstvi,
– glede na obseg in vsebino realno ovrednoten program.
Skupno število točk
Sodelovanje v programu Ljubljana – svetovna prestolnica knjige 2010 in/ali Maribor – evropska prestolnica
kulture 2012
Skupno število točk z dodatnim kriterijem
Izbrani bodo tisti kulturni programi, ki
bodo v postopku izbire po kriterijih javnega
razpisa JR7–PROGRAM–2010–2012 ocenjeni višje.
Kriteriji javnega razpisa JR7–PROGRAM–2010–2012 za posamezna področja so ovrednoteni s točkami, pri čemer je
pri posameznem kriteriju navedena najvišja

Možno
št. točk
25

25

25

25
100
2
102
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možna višina doseženih točk. Najvišje možno število prejetih točk za kulturni program
je 102 točki, financirani pa so lahko kulturni programi z najmanj 81 točkami. Višina
odobrenih sredstev je odvisna od skupne
višine prejetih točk za posamezen kulturni
program, obsega in finančne zahtevnosti
kulturnega programa ter sredstev, ki so namenjena razpisu.
8. Dokumentacija javnega razpisa JR7–
PROGRAM–2010–2012
Dokumentacija javnega razpisa JR7–
PROGRAM–2010–2012 obsega:
– besedilo javnega razpisa JR7–PROGRAM–2010–2012,
– prijavne obrazce za posamezna področja razpisa:
– prijavni obrazec OBR1 – KP,
– prijavni obrazec OBR1 – RP,
– prijavni obrazec OBR1 – BK,
– prijavni obrazec OBR1 – LP,
– prijavni obrazec OBR1 – MS;
– prijavni obrazec OBR2- Izjave;
– prijavne obrazce za finančno konstrukcijo za posamezna področja razpisa:
– prijavni obrazec OBR3-finančna konstrukcija z izjavo KP,
– prijavni obrazec OBR3-finančna konstrukcija z izjavo RP,
– prijavni obrazec OBR3-finančna konstrukcija z izjavo BK,
– prijavni obrazec OBR3-finančna konstrukcija z izjavo LP,
– prijavni obrazec OBR3-finančna konstrukcija z izjavo MS;
– vzorce pogodb o sofinanciranju javnega kulturnega programa za posamezna
področja razpisa:
– OBR4 – pogodba KP,
– OBR4 – pogodba RP,
– OBR4 – pogodba BK,
– OBR4 – pogodba LP,
– OBR4 – pogodba MS;
– anketni vprašalnik za posamezna področja razpisa:
– OBR5 – anketa KP,
– OBR5 – anketa RP,
– OBR5– anketa MS;
– obvezno dokazilo;
– kopija rednega izpiska iz sodnega registra oziroma odločba upravne enote o registraciji društva ali druge evidence.
Prijavitelji morajo predložiti v celoti izpolnjeno naslednjo razpisno dokumentacijo:
– OBR1 za posamezno razpisno področje z obveznimi prilogami,
– OBR2 – Izjave,
– OBR3 – finančna konstrukcija z izjavo
za posamezno razpisno področje,
– parafiran vzorec pogodbe OBR4 za
posamezno razpisno področje,
– anketni vprašalnik OBR5 za posamezno razpisno področje,
– dokazilo: kopija rednega izpiska iz sodnega registra oziroma odločba upravne
enote o registraciji društva ali druge evidence.
Prijavitelji naj bodo posebej pozorni na
dokazila o formalni ustreznosti vlog, zato naj
zagotovijo vse zahtevane originalne prijavne
obrazce, izjave, dokazila in obvezne priloge,
ki so opredeljeni v dokumentaciji javnega
razpisa JR7–PROGRAM–2010–2012 – le
tako se bo njihova vloga štela za popolno.
Vsi zahtevani originalni prijavni obrazci morajo biti izpolnjeni v celoti, datirani,
žigosani in podpisani s strani odgovorne
osebe prijavitelja oziroma izpolnjeni skladno
z zahtevami.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Vloge, ki ne bodo izpolnjene v celoti, na
originalnih, datiranih, žigosanih in podpisanih
prijavnih obrazcih oziroma ne bodo izpolnjene v skladu z zahtevami dokumentacije javnega razpisa JR7–PROGRAM–2010–2012,
se bodo štele kot nepopolne.
Prijavitelj, ki kandidira na več različnih področjih javnega razpisa JR7–PROGRAM–2010–2012, mora vsako vlogo za
posamično področje poslati v svoji, ločeni
kuverti. Vloga, ki ne bo oddana v svoji, ločeni kuverti, se bo štela kot nepopolna.
Nepopolne vloge bodo izločene iz nadaljnje obravnave s sklepom o zavrženju (peti
odstavek 117. člena v povezavi s tretjim odstavkom 100. člena Zakona o uresničevanju
javnega interesa za kulturo – Uradni list RS,
št. 77/07 – UPB1 in 56/08).
Dokumentacija javnega razpisa JR7–
PROGRAM–2010–2012 je na voljo na spletni
strani JAK www.jakrs.si. Dokumentacijo javnega razpisa JR7–PROGRAM–2010–2012
lahko zainteresirani v roku javnega razpisa
dvignejo v glavni pisarni JAK, vsak delavnik,
med 10. in 12. uro.
9. Rok in način oddaje vlog
Prijavitelji morajo v celoti izpolnjeno
vlogo predložiti na naslov: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Tržaška
cesta 2, 1000 Ljubljana (z obvezno oznako Ne odpiraj!. – Javni razpis JR7–PROGRAM–2010–2012 in obvezno navedbo področja – KP ali RP ali BK ali LP ali MS).
Na hrbtni strani kuverte mora biti obvezno navedba prijavitelja: uradni naziv in
naslov (sedež).
Rok za zbiranje vlog prične teči na
dan objave javnega razpisa JR7–PROGRAM–2010–2012 v Uradnem listu RS,
št. 94 dne 20. 11. 2009 in traja do izteka
zadnjega dne roka za oddajo vlog, ki je
23. 12. 2009.
Vloga je vložena pravočasno, če jo JAK
prejme, preden se izteče rok za oddajo vlog.
Če se prijava pošlje priporočeno po pošti,
se za dan, ko JAK prejme prijavo, šteje
dan oddaje na pošti. Vlogo je možno oddati
osebno na naslovu JAK vsak delavnik, med
10. in 12. uro.
Dopolnjevanje vlog je možno le v razpisnem roku z obvezno oznako, na katero vlogo za posamezno področje javnega razpisa
JR7–PROGRAM–2010–2012 se dopolnitev
nanaša. JAK ne bo pozivala k dopolnitvam
nepopolnih vlog.
Nepravočasne vloge bodo izločene iz
nadaljnje obravnave s sklepom o zavrženju
(peti odstavek 117. člena v povezavi s tretjim
odstavkom 100. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – Uradni list
RS, št. 77/07 – UPB1 in 56/08).
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji javnega razpisa JR7–PROGRAM–2010–2012.
10. Način obravnavanja vlog in odločanje
o izboru
Pravočasne in popolne vloge ter vloge
upravičenih oseb bodo predložene v obravnavo pristojnim strokovnim komisijam JAK.
O dodelitvi sredstev bo na podlagi poročila pristojnih strokovnih komisij JAK odločil
direktor JAK z odločbo o sofinanciranju posameznega javnega kulturnega programa.
11. Dodatne informacije
Dodatne informacije so na voljo na spletni strani JAK, www.jakrs.si, na elektronskem naslovu gp.jakrs@jakrs.si oziroma pri
strokovnih svetovalkah JAK, vsak delavnik,
med 10. in 12. uro:

– Vlasti Vičič, tel. 01/369-58-26, vlasta.vicic@jakrs.si – področje knjižne produkcije
(KP) in revijalne produkcije (RP),
– Tjaši Urankar, tel. 01/369-58-25, tjasa.urankar@jakrs.si – področje bralne kulture (BK) in literarnih prireditev (LP),
– Katji Stergar, tel. 01/369-58-27, katja.stergar@jakr.si – področje mednarodnega sodelovanja (MS).
Javna agencija za knjigo RS
Ob-7684/09
Na podlagi drugega odstavka 6. člena
Akta o preoblikovanju javne ustanove »Ad
futura, znanstveno-izobraževalna fundacija
Republike Slovenije, javni sklad« v Javni
sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov
in štipendije (Ur. l. RS, št. 51/09) in v skladu
s Poslovnim in finančnim načrtom Javnega
sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov
in štipendije za leto 2009, ki ga je Vlada Republike Slovenije sprejela na 33. redni seji
dne 24. junija 2009 ter Splošnimi pogoji poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Ur. l. RS, št.
91/09) Javni sklad Republike Slovenije za
razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju:
sklad) objavlja
javni razpis
za sofinanciranje usposabljanja na
področju komuniciranja o znanosti na
University of Stanford v letu 2010
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje usposabljanja enega slovenskega državljana na
področju komuniciranja o znanosti v okviru
programa The Innovation Journalism Fellowship Program na The International Institute
of Innovation Journalism na University of
Stanford v letu 2010.
Sredstva za sofinanciranje usposabljanja
se dodelijo za pokritje stroškov usposabljanja in življenjskih stroškov upravičenca.
2. Vrednost razpisa: vrednost razpisa je
40.000,00 EUR.
3. Pogoji
Kandidat mora biti državljan Republike
Slovenije in imeti stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.
Poleg pogoja iz prejšnjega odstavka mora
kandidat izpolnjevati tudi naslednje pogoje:
– se bo udeležil programa usposabljanja
na področju komuniciranja o znanosti The
Innovation Journalism Fellowship Program
na University of Stanford v letu 2010;
– preko različnih medijev poroča o znanosti in inovacijah primarno s področja naravoslovja, tehnike in/ali medicine širši javnosti;
– v času usposabljanja, za katerega sofinanciranje se prijavlja, hkrati ne bo prejemal katere od štipendij iz zakona, ki ureja
štipendiranje;
– kandidat v času usposabljanja, za katerega sofinanciranje se prijavlja, v Republiki
Sloveniji ne bo prejemal štipendije ali drugih prejemkov za izobraževanje po drugih
predpisih.
4. Dokumentacija
Kandidat mora oddati v celoti izpolnjen in
lastnoročno podpisan prijavni obrazec.
Izpolnjenemu in podpisanemu prijavnemu obrazcu mora kandidat priložiti dokazila
o izpolnjevanju pogojev in izbirnih meril:
1. lastnoročno podpisano izjavo o namenu prijave na program usposabljanja na
področju komuniciranja v znanosti Innovation Journalism Fellowship Program na University of Stanford v letu 2010;
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2. dokazila o poročanju v Sloveniji o znanosti, raziskavah in inovacijah širši
javnosti, ki so bila javno objavljena od 1. januarja 2005 dalje.
Dokazila iz točke 2 so lahko fotokopije
ali prepisi, pri čemer si sklad pridržuje pravico, da zahteva originale na vpogled. Vse
priložene objave morajo biti tudi ustrezno
označene.
5. Merila za ocenjevanje prijav
Prijave se ocenjujejo po treh kriterijih,
najvišje možno skupno število točk je dvainštirideset. Ocenjujejo se izključno poročanja
v Sloveniji o znanosti s področja naravoslovja, tehnike in/ali medicine širši javnosti.
a) Vsebinsko področje poročanja
Po tem merilu se ocenjuje vsebinsko področje poročanja o raziskavah in inovacijah s področja naravoslovja, tehnike in/ali
medicine:
– poročanje iz enega znanstvenega področja – 1 točka,
– poročanje iz najmanj dveh znanstvenih
področij – 5 točk.
Če kandidat dodatno poroča tudi o inovacijah s področja naravoslovja, tehnike
in/ali medicine, pridobi še dodatni 2 točki
po tem merilu.
Največje skupno število točk po tem merilu je sedem.
b) Geografsko področje poročanja
Po tem merilu se ocenjuje geografsko
področje poročanja:
– poročanje o slovenskih znanstvenih
dosežkih – 1 točka,
– poročanje o slovenskih in tujih ali izključno tujih znanstvenih dosežkih – 5 točk.
Največje skupno število točk po tem merilu je pet.
c) Ciljna skupina obveščanja
Pri tem merilu se ocenjuje ciljna skupina, kateri je prijavitelj poročal o znanosti in
inovacijah s področja naravoslovja, tehnike
in/ali medicine, glede na ciljno skupino medija, v katerem je prijavitelj objavljal:
– ciljna skupina medija so mladi – vsaka
objava 2 točki,
– ciljna skupina medija je splošna javnost
ne glede na starost – 1 točka.
Največje skupno število točk po tem kriteriju je dvajset.
d) Inovativnost
Pri tem merilu se ocenjuje inovativnost
medija, v katerem je prijavitelj poročal, ter
inovativnost poročanja:
– za vsak inovativen medij, ki ga je prijavitelj uporabil –1 točka,
– če prijavitelj v predloženih objavah izkazuje inovativnost poročanja – 5 točk.
Med inovativne medije se uvrščajo novi
mediji, ki vključujejo sodobne računalniške sisteme, telekomunikacijske sisteme,
internetna omrežja, multimedijske storitve
ter medije in tehnologije nove ekonomije
(spletna stran, e-pošta, klepetalnica, blog,
mobilna telefonija (SMS), GPS, računalniške igre, navidezna resničnost, iTV itn.) kot
nosilci kulturnih obratov, novih oblik izražanja in mišljenja ter novih oblik besedilnosti,
ter drugi mediji, ki uvajajo drugačne načine
komuniciranja z javnostjo.
Inovativnost poročanja v predloženih
objavah se izkazuje tako, da je v objavi
opisan:
– vpliv predmeta opazovanja na prostor
(kako se znanost povezuje z ostalimi deležniki – gospodarstvom, državo, lokalnimi
skupnostmi, vzgojno-izobraževalnim sistemom, itd.),

– vpliv predmeta opazovanja na prihodnost (posledice za prihodnost, nadaljnji
razvoj),
– jasna opredelitev predmeta opazovanja v inovacijski proces (v kateri fazi razvoja
je predmet opazovanja – zasnova, prototip,
implementacija, tržna manifestacija).
Največje skupno število točk po tem kriteriju je deset.
6. Izbirni postopek in razmejitvena merila
Postopek javnega razpisa vodi v skladu
z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek, posebna komisija. Komisijo
s sklepom imenuje direktor sklada.
Vloge kandidatov, ki bodo izpolnjevali pogoje javnega razpisa, bo komisija ocenila na
podlagi meril, ki jih določa javni razpis, ter
določila prednostni seznam teh kandidatov,
kjer bo te kandidate razvrstila po vrstnem
redu glede na prejeto višino točk, in sicer
od kandidata z največ točkami do kandidata
z najmanj točkami.
Za sofinanciranje bo med kandidati, ki
bodo izpolnjevali pogoje javnega razpisa,
izbran tisti kandidat, katerega vloga bo glede na merila javnega razpisa prejela višje
število točk.
V primeru, da ima več kandidatov isto
število točk, se kot razmejitveno merilo upoštevajo sledeča merila, pri čemer se vsako
naslednje uporabi le, če vlog ni možno razvrstiti po predhodnem merilu:
a) večje število predloženih dokazil, ki
so se upoštevala za točkovanje po merilu
c – ciljna skupina obveščanja,
b) večje število inovativnih medijev, ki jih
je prijavitelj uporabil, upoštevajoč vse predložene dosežke,
c) skupno število predloženih objav.
Če tudi po uporabi razmejitvenih meril ni
mogoče izbrati enega kandidata, se sredstva razpisa enakomerno porazdelijo med
tiste kandidate, ki so bili uvrščeni enako tudi
po merilu c) iz prejšnjega odstavka.
7. Obravnavanje vlog in trajanje sofinanciranja: direktor sklada vsem kandidatom
izda odločbo o izidu razpisa. Po dokončnosti odločbe ter predložitvi uradnega dokazila o sprejemu, ki ga izda tuja institucija
usposabljanja, sklad z izbranim kandidatom
sklene pogodbo o sofinanciranju.
8. Nakazilo sredstev
Nakazilo sredstev se lahko izvrši šele po
sklenitvi pogodbe o sofinanciranju, in sicer
sklad nakaže sredstva:
– za usposabljanje na poslovni račun
institucije usposabljanja, in sicer na podlagi
izstavljenega računa, ki se glasi na sklad in
v katerem je navedeno osebno ime upravičenca;
– za življenjske stroške v enkratnem znesku na osebni račun upravičenca, ki je odprt
pri banki v Republiki Sloveniji.
Sklad bo izvršil plačilo dodeljenih sredstev po sklenitvi pogodbe o sofinanciranju,
in sicer stroške usposabljanja neposredno
instituciji predvidoma v roku 8 dni od prejema računa institucije, izplačilo preostalega zneska sredstev, namenjenih pokritju
življenjskih stroškov, pa v 8 dneh po izplačilu stroškov usposabljanja na osebni račun upravičenca, odprt pri banki v Republiki
Sloveniji.
Račun za plačilo stroškov usposabljanja
pridobi sklad.
Če je kandidat usposabljanje delno ali
v celoti plačal sam, mu sklad na podlagi
računa institucije usposabljanja, ki se glasi
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na osebno ime kandidata, in potrdila o izvršenem plačilu usposabljanja povrne znesek
plačanega usposabljanja skladno z določili
63. člena SPP.
K morebitnemu plačilu davka je zavezan
upravičenec. Podrobneje se bo morebitno
plačilo davka uredilo s pogodbo.
9. Pogodbene obveznosti: kandidat mora
usposabljanje zaključiti najkasneje do 2. avgusta 2010. Po končanem usposabljanju
mora kandidat predložiti poročilo in potrdilo
o uspešno zaključenem usposabljanju, za
katerega je prejel sredstva, ter skleniti ali
nadaljevati delovno razmerje z delodajalcem s sedežem v Republiki Sloveniji oziroma se samozaposliti v Republiki Sloveniji za
vsaj tri leta po zaključenem usposabljanju
skladno z določili 69. in 70. člena SPP. Kot
samozaposlitev v skladu s 70. členom SPP
šteje tudi status svobodnega novinarja, če je
oseba vpisana v razvid svobodnih novinarjev pri pristojnem ministrstvu.
10. Dostopnost dokumentacije in način
prijave: besedilo javnega razpisa, prijavnico
in obrazec za pooblastilo kandidati dobijo
na spletni strani www.sklad-kadri.si ter na
naslovu Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska
22, Ljubljana, v poslovnem času, in sicer
v ponedeljek, torek in četrtek med 9. in 15.
uro, v sredo med 9. in 16. uro ter v petek
med 9. in 14. uro.
11. Rok in način oddaje prijav
Kandidati morajo prijavo, in sicer v celoti
izpolnjeno in podpisano prijavnico skupaj
z dokazili predložiti Javnemu skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (s pripisom:
»za 67. javni razpis«).
Rok za zbiranje prijav začne teči na dan
objave tega razpisa v Uradnem listu RS in
traja do izteka zadnjega dne roka za oddajo prijav, ki je ponedeljek, 30. november
2009.
Prijava je vložena pravočasno, če jo
sklad prejme, preden izteče rok za vložitev
prijav. Če se prijava pošlje priporočeno po
pošti, se za dan, ko sklad prejme prijavo,
šteje dan oddaje na pošto.
Prijavo je možno oddati osebno na naslovu sklada v poslovnem času, in sicer
v ponedeljek, torek in četrtek med 9. in 15.
uro, v sredo med 9. in 16. uro ter v petek
med 9. in 14. uro.
Prijave, vložene po poteku prijavnega
roka, bo sklad zavrgel.
Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpisani prijavnici in vsebuje vse
zahtevane priloge in podatke, ki jih določa
ta razpis.
Kandidati, ki ne bodo oddali popolne
prijave, bodo pozvani k dopolnitvi prijave.
V primeru, da kandidati prijave ne bodo
dopolnili v roku, določenem v zahtevi za
dopolnitev prijave, bo sklad njihove prijave
zavrgel.
Prijava je v skladu z določili 26. točke 28.
člena Zakona o upravnih taksah (Ur. l. RS,
št. 14/07 – UBP3, 126/07) takse prosta.
12. Dodatne informacije: dodatne informacije so na voljo na spletni strani sklada
www.sklad-kadri.si v razdelku Aktualni razpisi, osebno ali telefonsko pa v času uradnih ur, vsak delovni dan med 9. in 12. uro,
ob sredah tudi med 14. in 16. uro pri Špeli
Sušec, e-pošta spela.susec@sklad-kadri.si,
tel. 01/434-10-86.
Javni sklad Republike Slovenije za
razvoj kadrov in štipendije
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Ob-7685/09
Na podlagi 6. člena Akta o preoblikovanju
javne ustanove »Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije,
javni sklad« v Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Uradni list
RS, št. 51/09) in v skladu s Poslovnim načrtom Javnega sklada Republike Slovenije za
razvoj kadrov in štipendije za leto 2009, ki ga
je Vlada Republike Slovenije potrdila na 33.
redni seji dne 24. junija 2009 ter Splošnimi
pogoji poslovanja Javnega sklada Republike
Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Uradni list RS, št. 91/2009) Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v
nadaljevanju: javni sklad) objavlja
javni razpis
za sofinanciranje sodelovanja dijakov
in študentov na tekmovanjih v tujini
v letih 2009 in 2010
1. Predmet razpisa: predmet javnega
razpisa je sofinanciranje udeležbe dijakov in
študentov ter njihovih mentorjev na mednarodnih tekmovanjih iz znanja in raziskovanja
v tujini, ki se začnejo med 1. septembrom
2009 in 30. septembrom 2010. Priprave na
tekmovanje niso predmet sofinanciranja.
2. Vrednost razpisa: vrednost razpisa
je 150.000,00 EUR. Višina sofinanciranja
znaša 1.000 EUR na osebo za tekmovalca
oziroma vsakega člana tekmovalne skupine
ter največ dva mentorja. Prijavitelj lahko za
sofinanciranje uveljavlja dva mentorja le, če
se tekmovanja udeleži več kot 10 tekmovalcev, ki izpolnjujejo pogoje razpisa.
3. Pogoji razpisa
Na razpis se lahko prijavijo organizacije
s sedežem v Republiki Sloveniji, ki izvajajo
pripravo tekmovalca ali tekmovalne skupine
na tekmovanje v tujini, in sicer:
– javno veljavne srednješolske, višješolske in visokošolske izobraževalne ustanove,
ki v Republiki Sloveniji izvajajo javno veljavne izobraževalne in študijske programe;
– raziskovalne institucije;
– strokovna ali druga primerljiva združenja in društva oziroma ustanove.
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati s strani
prijavitelja prijavljeni tekmovalec – posameznik ali tekmovalec – član tekmovalne
skupine:
– je redno vpisan na srednješolski ali višješolski oziroma visokošolski izobraževalni
program v Republiki Sloveniji,
– je kot posameznik tekmovalec ali
v okviru tekmovalne skupine že sprejet na
tekmovanje, ki izpolnjuje pogoje iz naslednjega odstavka.
Tekmovanje mora zadostiti naslednjim
pogojem:
– je namenjeno dijakom oziroma študentom oziroma je del tekmovanja, v katerem
bodo tekmovalci sodelovali, namenjen dijakom oziroma študentom,
– ima mednarodno udeležbo,
– poteka v tujini,
– se začne med 1. septembrom 2009 in
30. septembrom 2010,
– je iz znanja, pri čemer je bil za udeležbo na tekmovanju potreben predhoden
izbor na državnem tekmovanju oziroma ima
vsaj 3 letno predhodno tradicijo ali je z znanstvenoraziskovalnega oziroma razvojnega
področja,
– ni s področja umetnosti, kulture ali
športa.
Tekmovanje iz znanja je tekmovanje, kjer
tekmovalec ali tekmovalna skupina obstoje-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
če znanje aplicira na problem s posameznega področja, pri čemer praviloma problem
prejme na samem tekmovanju, ob tem pa
ne generira novega znanja v disciplini tega
tekmovanja.
Tekmovanje z znanstveno-raziskovalnega oziroma razvojnega področja je tekmovanje, kjer tekmovalec ali tekmovalna skupina
s svojim delom generira novo znanje v disciplini tega tekmovanja, pri čemer je lahko
problem podan predhodno ali na samem
tekmovanju.
Za tekmovanja, ki se začnejo med 1. januarjem 2010 in 30. septembrom 2010,
mora prijavitelj prijavo oddati pred začetkom
tekmovanja. Za tekmovanja, ki so se začela med 1. septembrom in 31. decembrom
2009, je dovoljeno oddati prijavo po začetku
tekmovanja.
Prijavitelj lahko prijavi za sofinanciranje
največ dva mentorja. Vsak prijavljeni mentor
mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– je strokovnjak s tekmovalnega področja, ki se ga bo udeležil tekmovalec ali tekmovalna skupina,
– na tem področju poučuje, raziskuje ali
se drugače udejstvuje,
– je sodeloval oziroma sodeluje pri pripravi tekmovalca ali tekmovalne skupine za
tekmovanje,
– bo spremljal tekmovalca ali tekmovalno
skupino na tekmovanje.
Sredstva za sofinanciranje sodelovanja
posameznega dijaka oziroma študenta na
istem tekmovanju lahko pridobi le en prijavitelj in največ enkrat.
4. Dokumentacija
Prijava na javni razpis mora vsebovati
v celoti izpolnjeno prijavnico, žigosano in
podpisano s strani zakonitega zastopnika
prijavitelja.
Prijavnici iz prejšnjega odstavka morajo
biti priložena dokazila o izpolnjevanju pogojev:
– uradno potrdilo o vpisu, veljavno za
tisto šolsko oziroma študijsko leto, v katerem se bo dijak oziroma študent tekmovanja
udeležil; pri tekmovalnih skupinah je potrebno tovrstno potrdilo predložiti za vsakega
člana tekmovalne skupine,
– uradno potrdilo organizatorja tekmovanja o sprejemu tekmovalca oziroma tekmovalne skupine na tekmovanje, iz katerega morajo biti razvidni podatki o sprejetem
tekmovalcu ali tekmovalni skupini, namen,
termin in lokacija tekmovanja,
– podpisano soglasje tekmovalca oziroma vsakega člana tekmovalne skupine, da
soglaša, da ga prijavitelj prijavi za sofinanciranje; za mladoletne osebe mora soglasje
podpisati tudi zakoniti zastopnik,
– podpisano izjavo za sofinanciranje
prijavljenega mentorja, da izpolnjuje pogoje tega razpisa, na predpisanem obrazcu,
s soglasjem k prijavi,
– za tekmovanja iz znanja dokazilo
o udeležbi oziroma uvrstitvi na državnem
tekmovanju, v kolikor predhoden izbor na
državnem tekmovanju obstaja, oziroma dokazilo, da ima tekmovanje vsaj 3-letno predhodno tradicijo.
Dokazila od prve do četrte alineje prejšnjega odstavka morajo biti originali ali overjeni prepisi. Originalov ali overjenih prepisov
javni sklad ne vrača. Dokazila iz pete alineje
prejšnjega odstavka so lahko kopije, vendar
si javni sklad pridržuje pravico zahtevati originale oziroma overjene prepise.

Prijavitelj mora ob predložitvi vloge plačati upravno takso v skupni višini 17,73
EUR, in sicer 3,55 EUR za vlogo ter 14,18
EUR za izdajo odločbe oziroma sklepa,
s katerim se konča postopek. Upravno takso lahko prijavitelj plača z veljavnimi plačilnimi instrumenti na račun Ministrstva RS
za finance pri Upravi za javna plačila št.
01100-1000315637, sklic 11, številka sklica
96091-7111002-110080, o čemer ob prijavi predloži originalno dokazilo o izvedenem
plačilu.
5. Izbirni postopek in razmejitvena merila
Postopek javnega razpisa vodi v skladu
z določbami zakona, ki ureja splošni upravni
postopek, razpisna komisija. Razpisno komisijo s sklepom imenuje direktor javnega
sklada.
Ker javni razpis določa odprti rok prijave,
bodo za sofinanciranje izbrani tisti prijavitelji, katerih vloge bodo izpolnjevale pogoje
javnega razpisa, in sicer po vrstnem redu
prispelih popolnih vlog do porabe sredstev.
Če bo na isti dan prispelo več popolnih
vlog, ki izpolnjujejo pogoje, kot je še razpoložljivih sredstev, se za odločitev o upravičencih uporabi sledeča razmejitvena merila, pri čemer se vsako naslednje merilo
upošteva le, če vlog ni mogoče razvrstiti po
predhodnem merilu:
1. tekmovanje je s področja naravoslovja, tehnike ali medicine;
2. tekmovanje je z znanstveno-raziskovalnega oziroma razvojnega področja;
3. tekmovalec ali tekmovalna skupina
je bila za udeležbo na tekmovanju v tujini
izbrana v okviru predhodnega izbora na državnem tekmovanju;
4. dosežki za sofinanciranje prijavljenega mentorja na znanstvenem oziroma strokovnem področju, ki so vpisani v Slovenski
kooperativni online bibliografski sistem in
servis (COBISS), pri čemer se za razvrstitev
upošteva število vpisov v COBISS;
5. tekmovalec ali člani tekmovalne skupine so študenti (pri skupinah, kjer so člani
dijaki in študenti, se šteje, da gre za študente);
6. tekmovalec ali člani tekmovalne skupine so vpisani v višji letnik izobraževanja
(pri skupinah, kjer so člani vpisani v različne
letnike, se upošteva povprečni letnik vseh
članov skupine).
Komisija pripravi predlog upravičencev
tako, da nanj uvrsti tudi tistega prijavitelja,
ki bi glede na višino sredstev, ki so razpoložljiva za javni razpis, prejel le sorazmerni
del zaprošenih sredstev, pri čemer se temu
prijavitelju dodelijo sredstva le v sorazmernem delu zaprošenega zneska do skupne
višine razpoložljivih sredstev za posamezni
javni razpis.
Vloge prijaviteljev, ki prispejo po porabi
sredstev in pred pretekom odprtega roka,
se zavrnejo.
6. Obravnavanje vlog in trajanje sofinanciranja: direktor javnega sklada vsem prijaviteljem izda odločbo o izidu javnega razpisa.
Po dokončnosti odločbe javni sklad z izbranim prijaviteljem sklene pogodbo o sofinanciranju. Pogodba o sofinanciranju se izvršuje le za posamezno tekmovanje.
7. Nakazilo sredstev: javni sklad izvrši
plačilo sredstev za sofinanciranje sodelovanja dijakov in študentov na tekmovanjih
v tujini v enkratnem znesku na poslovni račun prijavitelja praviloma v roku 8 dni od
sklenitve pogodbe o sofinanciranju in pre-
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jema obvestila o odhodu dijakov oziroma
študentov na tekmovanje.
8. Pogodbene obveznosti
Prijavitelj je dolžan prejeta finančna sredstva porabiti za namen, za katerega so bila
podeljena.
Prijavitelj je dolžan zagotoviti udeležbo tekmovalca ali tekmovalne skupine na
tekmovanju v tujini, podporo tekmovalcu ali
tekmovalni skupini pri pripravi na tekmovanje, vključno z mentorjem, če tega prijavlja
za sofinanciranje, in v roku enega meseca
po zaključku tekmovanja javnemu skladu
predložiti poročilo o sodelovanju dijakov in
študentov na tekmovanju v tujini.
S pogodbo bodo podrobneje urejena tudi
druga določila pogodbenega razmerja.
9. Dostopnost dokumentacije: razpisna
dokumentacija skupaj z besedilom javnega
razpisa in prijavnico je na voljo na spletni
strani www.sklad-kadri.si ter na naslovu Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj
kadrov in štipendije, Dunajski 22 v Ljubljani,
v poslovnem času, in sicer v ponedeljek,
torek in četrtek, med 9. in 15. uro, v sredo,
med 9. in 16. uro, ter v petek, med 9. in
14. uro.
10. Rok in način oddaje prijav
Prijave morajo biti predložene Javnemu
skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov
in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana,
v zaprti kuverti, vidno označene z napisom
»AD FUTURA – 80. javni razpis« in točnim
naslovom prijavitelja na hrbtni strani.
Rok za zbiranje prijav je določen kot odprti rok prijave in prične teči na dan objave
javnega razpisa v Uradnem listu RS in traja do porabe sredstev, vendar najdlje do
vključno 30. septembra 2010.
Prijava je vložena pravočasno, če jo javni
sklad prejme pred iztekom roka za vložitev
prijav. Če prijavitelj pošlje prijavo priporočeno po pošti, se za dan, ko javni sklad prejme
prijavo, šteje dan oddaje na pošto.
Prijavo je možno oddati osebno na naslovu javnega sklada v poslovnem času, in
sicer vsak ponedeljek, torek in četrtek, med
9 in 15. uro, ob sredah, med 9. in 16. uro,
ter ob petkih, med 9. in 14. uro. Osebno oddana prijava se bo štela za pravočasno, če
bo vložena najkasneje zadnji dan prijavnega
roka v poslovnem času.
Prijave, vložene po poteku prijavnega
roka, bo javni sklad zavrgel.
Prijava se šteje za popolno, če je oddana
na predpisanem obrazcu prijavnice in vsebuje vse zahtevane priloge in podatke, ki jih
določa ta razpis.
Prijavitelj, ki ne bo oddal popolne prijave,
bo pozvan k dopolnitvi prijave. Če prijavitelj
prijave ne bo dopolnil v roku, določenem
v zahtevi za dopolnitev prijave, bo javni
sklad tako prijavo zavrgel.
Če prijavitelj odstopi od svoje zahteve
za pridobitev sredstev, mora o tem pisno
obvestiti javni sklad.
O morebitni pritožbi bo odločilo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.
Prijavitelj lahko pritožbo vloži na javni sklad
v roku 15 dni od prejema sklepa oziroma
odločbe. Pritožnik mora v pritožbi natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo
biti merila za ocenjevanje vlog. Pritožba ne
zadrži podpisa pogodbe z izbranimi prijavitelji.
11. Dodatne informacije: dodatne informacije so na voljo pri Doris Sattler na e-poštnem naslovu doris.sattler@sklad-kadri.si,

v času uradnih ur, vsak delovni dan med 9.
in 12. uro, ob sredah tudi med 14. in 16. uro
pa tudi osebno na naslovu javnega sklada
ali tel. 01/434-58-92.
Javni sklad Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije
Ob-7686/09
Na podlagi drugega odstavka 6. člena
Akta o preoblikovanju javne ustanove »Ad
futura, znanstveno-izobraževalna fundacija
Republike Slovenije, javni sklad« v Javni
sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov
in štipendije (Uradni list RS, št. 51/09) in
v skladu s Poslovnim načrtom Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in
štipendije za leto 2009, ki ga je Vlada Republike Slovenije potrdila na 33. redni seji dne
24. junija 2009 ter Splošnimi pogoji poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za
razvoj kadrov in štipendije (Uradni list RS,
št. 91/09) Javni sklad Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: javni sklad) objavlja
javni razpis
štipendij za študijske obiske slovenskih
dijakov in študentov v tujini v letu
2009/2010
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je štipendiranje
kratkoročne mednarodne mobilnosti v tujino
za namen izobraževanja (v nadaljevanju:
študijskih obiskov) dijakov in študentov, ki
so slovenski državljani, ki jo izobraževalna
ustanova, na kateri je štipendist v Republiki
Sloveniji vpisan, vrednoti kot del izobraževalnega programa.
Sredstva so namenjena sofinanciranju
študijskih obiskov, ki so se začeli od vključno
1. julija 2009 dalje in se končali do 31. avgusta 2010 za dijake oziroma do 30. septembra 2010 za študente.
Štipendiranje opravljanja študijskih praks
ali drugih oblik usposabljanja z delom ni
predmet tega razpisa.
2. Vrednost javnega razpisa in višina štipendije
Vrednost tega razpisa je 150.000,00
EUR.
Štipendija se podeli v višini 100,00 EUR
za vsak dopolnjeni teden študijskega obiska
oziroma za teden, v katerem upravičenec
vsaj 5 dni izvaja obveznosti tega obiska, ki
bodo predmet priznavanja po vrnitvi, vendar v najvišji skupni višini 2.500,0 EUR za
obisk, ki traja 25 tednov ali dlje v obdobju,
predvidenem v drugem odstavku 1. točke
tega razpisa.
Štipendistu s posebnimi potrebami se
štipendija zviša za dodatek v višini 50%
osnovne štipendije glede na prejšnji odstavek. Za določitev upravičencev do dodatka
se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki
ureja štipendiranje, in podzakonskih predpisov.
3. Pogoji
Kandidat mora biti državljan Republike
Slovenije in imeti stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.
Poleg pogoja iz prejšnjega odstavka
mora kandidat izpolnjevati tudi naslednje
pogoje:
– je v času študijskega obiska vpisan na
javno veljavni izobraževalni program na javno veljavni izobraževalni ustanovi v Republiki Sloveniji, in sicer dijak na srednješolski
program oziroma študent na višješolski ali
visokošolski program;
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– za študijski obisk, za katerega štipendiranje se prijavlja, hkrati ne prejema katere
od štipendij za študijske obiske iz drugih
virov v Republiki Sloveniji ali iz tujine oziroma bi mu taka štipendija pripadala, pa se ji
je odpovedal;
– na študijski obisk v tujino ne odhaja na
podlagi evropskih programov mobilnosti ali
drugih sporazumov na državni ali institucionalni ravni, razen če je kandidat na podlagi
tega programa ali sporazuma opravičen le
plačila šolnine v tujini oziroma če šolnine
v tujini nima, ni pa upravičen do štipendije
iz teh programov ali sporazumov oziroma se
taki štipendiji ni odpovedal, hkrati pa tudi ni
opravičen plačila drugih stroškov, povezanih z študijskim obiskom, in mora te stroške
pokriti sam; med take stroške se vključujejo
tudi, vendar ne izključno, stroški priprave in
potni stroški, nastanitev, prehrana, literatura, vpisnina ali drugi stroški programa;
– v času trajanja študijskega obiska ne
bo v delovnem razmerju oziroma ne bo
opravljal samostojne registrirane dejavnosti
v Republiki Sloveniji;
– v času trajanja študijskega obiska ne
bo vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri
Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje.
4. Dokumentacija
Kandidat mora oddati v celoti izpolnjen
in lastnoročno podpisan prijavni obrazec. Za
mladoletne kandidate mora prijavni obrazec
podpisati tudi zakoniti zastopnik kandidata.
Izpolnjenemu in podpisanemu razpisnemu obrazcu mora kandidat priložiti dokazila
o izpolnjevanju pogojev in izbirnih meril:
– uradno potrdilo slovenske izobraževalne ustanove o vpisu z navedbo izobraževalnega programa, veljavno za tisto šolsko
oziroma študijsko leto, v katerem bo dijak
oziroma študent izvedel študijski obisk; če
se bo študijski obisk odvijal v dveh šolskih
oziroma študijskih letih, mora kandidat priložiti originalno potrdilo o vpisu v obe šolski
oziroma študijski leti;
– uradno potrdilo gostujoče tuje institucije o sprejemu na študijski obisk z navedbo datuma začetka in zaključka študijskega
obiska;
– s strani gostujoče tuje institucije potrjene pisne informacije o študijskem obisku,
ki obsegajo informacije o predvidenem datumu začetka in zaključka študijskega obiska,
njegovem poteku ter vsebini študijskega
obiska;
– uradno potrdilo slovenske izobraževalne institucije, da bo obveznosti, opravljene
v tujini v času študijskega obiska, priznala kot del izobraževalnega programa, ki ga
kandidat opravlja na tej instituciji v obliki
dela ali celotnih opravljenih obveznosti pri
določenem predmetu, priznanja dela študijskih kreditov, navedbo v prilogi k diplomi ali
na drug primerljiv način;
– potrdilo o vseh doseženih ocenah v šolskem oziroma študijskem letu 2008/2009;
če kandidat v navedenem šolskem oziroma študijskem letu ni imel obveznosti, ki bi
se ocenjevale z ocenami, predloži potrdilo o doseženih ocenah v zadnjem šolskem
oziroma študijskem letu, v katerem je prejel
ocene.
Vsa dokazila iz prejšnjega odstavka morajo biti originali oziroma overjeni prepisi.
Oddanih originalov javni sklad ne vrača.
Dokazila so lahko predložena v tujem jeziku, vendar si javni sklad pridržuje pravico
zahtevati prevod takega dokazila.

Stran
rila

2906 /

Št.

94 / 20. 11. 2009

5. Izbirni postopek in razmejitvena me-

Postopek javnega razpisa vodi v skladu
z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek, posebna komisija. Komisijo
s sklepom imenuje direktor javnega sklada.
Ker javni razpis določa odprti rok prijave,
bodo za sofinanciranje izbrani tisti kandidati,
katerih vloge bodo izpolnjevale pogoje javnega razpisa, in sicer po vrstnem redu prispelih popolnih vlog do porabe sredstev.
Če bo na isti dan prispelo več popolnih
vlog, ki izpolnjujejo pogoje, kot je še razpoložljivih sredstev, se za odločitev o upravičencih uporabi sledeča razmejitvena merila, pri čemer se vsako naslednje merilo
upošteva le, če vlog ni mogoče razvrstiti po
predhodnem merilu:
1. kandidatov izobraževalni program,
v katerega je vpisan v Republiki Sloveniji,
je s področja naravoslovja, tehnike ali medicine;
2. kandidat je študent;
3. kandidat je vpisan v višjo raven izobraževanja;
4. kandidat je vpisan v višji letnik izobraževanja;
5. kandidat je dosegel višjo povprečno
oceno glede na potrdilo iz pete alineje drugega odstavka 4. točke tega razpisa.
Vloge kandidatov, ki prispejo po porabi
sredstev in pred pretekom odprtega roka,
se zavrnejo.
6. Obravnavanje vlog in trajanje štipendiranja: direktor javnega sklada vsem kandidatom izda odločbe o izidu javnega razpisa.
Po dokončnosti odločbe javni sklad z izbranimi kandidati sklene pogodbo o štipendiranju. Pogodba o štipendiranju se izvršuje le
za posamezni študijski obisk.
7. Nakazilo sredstev: nakazilo štipendije
se lahko izvrši šele po sklenitvi pogodbe
o štipendiranju. Javni sklad nakaže štipendijo v enkratnem znesku na osebni račun
štipendista, ki je odprt pri banki v Republiki
Sloveniji. Javni sklad praviloma izvrši plačilo
v roku 8 dni od sklenitve pogodbe o štipendiranju.
8. Štipendijsko razmerje in pogodbene
obveznosti
Pogoje iz 3. točke tega razpisa mora
štipendist izpolnjevati celoten čas trajanja
študijskega obiska, za katerega mu je bila
dodeljena štipendija, sicer štipendijsko razmerje preneha.
Štipendist je dolžan izvesti študijski obisk
ter v roku enega meseca po zaključku študijskega obiska predložiti javnemu skladu
poročilo o študijskem obisku.
Štipendist je dolžan najkasneje v roku
30 dni po zaključku šolskega oziroma študijskega leta, v katerem je prejel štipendijo
za študijski obisk, javnemu skladu predložiti
potrdilo o priznanju obveznosti, opravljenih
v okviru študijskega obiska, ki ga izda slovenska izobraževalna ustanova, na katero
je bil štipendist vpisan v času izvedbe študijskega obiska.
S pogodbo bodo podrobneje urejena tudi
druga določila pogodbenega razmerja.
9. Dostopnost dokumentacije in način
prijave: besedilo javnega razpisa in prijavni
obrazec kandidati dobijo na spletni strani
www.sklad-kadri.si ter na naslovu Javnega
sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov
in štipendije, Dunajska 22, Ljubljana, v poslovnem času, in sicer v ponedeljek, torek in
četrtek, med 9. in 15. uro, v sredo, med 9. in
16. uro, ter v petek, med 9. in 14. uro.
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10. Pooblastilo
Polnoletni kandidat, ki v času trajanja
razpisnega postopka prebiva v tujini oziroma bo odsoten 30 dni ali več, mora pred odhodom javnemu skladu predložiti originalno
pooblastilo osebi s prebivališčem v Republiki Sloveniji za zastopanje.
Pooblastila, oddanega na obrazcu za pooblastilo, ki je del razpisne dokumentacije,
ni potrebno notarsko overiti.
Mladoletnega kandidata zastopa zakoniti
zastopnik.
11. Rok in način oddaje prijav
Prijave naj bodo predložene Javnemu
skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije v zaprti kuverti, označene z napisom »AD FUTURA – 79. javni
razpis« in točnim naslovom kandidata na
hrbtni strani.
Rok za zbiranje prijav je določen kot odprti rok prijave in prične teči na dan objave
javnega razpisa v Uradnem listu RS in traja
do vključno 15. septembra 2010 oziroma do
porabe sredstev.
Za študijske obiske, ki se začnejo po
1. januarju 2010, mora kandidat prijavo oddati pred začetkom študijskega obiska. Za
študijske obiske, ki so se začeli med 1. julijem in 31. decembrom 2009, je mogoče oddati prijavo po začetku študijskega obiska.
Prijava je vložena pravočasno, če jo javni
sklad prejme pred iztekom roka za vložitev
prijav. Če se prijava pošlje priporočeno po
pošti, se za dan, ko javni sklad prejme prijavo, šteje dan oddaje na pošto.
Prijavo je možno oddati osebno na naslovu javnega sklada v poslovnem času, in
sicer vsak ponedeljek, torek in četrtek, med
9. in 15. uro, ob sredah, med 9. in 16. uro,
ter ob petkih, med 9. in 14. uro. Osebno oddana prijava se bo štela za pravočasno, če
bo vložena najkasneje zadnji dan prijavnega
roka v poslovnem času.
Prijave, vložene po poteku prijavnega
roka, bo javni sklad zavrgel.
Prijava se šteje za popolno, če je oddana
na predpisanem obrazcu prijavnice in vsebuje vse zahtevane priloge in podatke, ki jih
določa ta razpis.
Kandidat, ki ne bo oddal popolne prijave,
bo pozvan k dopolnitvi prijave. Če kandidat
prijave ne bo dopolnil v roku, določenem
v zahtevi za dopolnitev prijave, bo javni
sklad tako prijavo zavrgel.
Prijava je v skladu z določili 26. točke
28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 14/07 – UBP3, 126/07) takse
prosta.
O pritožbi zoper sklep oziroma odločbo
bo odločilo Ministrstvo za delo, družino in
socialne zadeve. Prijavitelj lahko pritožbo
vloži na javni sklad v roku 15 dni od prejema sklepa oziroma odločbe. Pritožnik mora
v pritožbi natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet
pritožbe ne morejo biti razmejitvena merila
ali pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat.
Pritožba ne zadrži podpisa pogodbe z izbranimi kandidati.
12. Dodatne informacije: dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na spletni
strani javnega sklada www.sklad-kadri.si,
osebno ali telefonsko pa v času uradnih ur
vsak delovni dan od ponedeljka do petka,
med 9. in 12. uro, ob sredah pa tudi med 14.
in 16. uro, pri Sušec Špeli, tel. 01/434-10-86,
e-pošta: spela.susec@sklad-kadri.si.
Javni sklad Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije

Ob-7687/09
Na podlagi drugega odstavka 6. člena
Akta o preoblikovanju javne ustanove »Ad
futura, znanstveno-izobraževalna fundacija
Republike Slovenije, javni sklad« v Javni
sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov
in štipendije (Uradni list RS, št. 51/09) in
v skladu s Poslovnim in finančnim načrtom
Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije za leto 2009, ki ga
je Vlada Republike Slovenije sprejela na 33.
redni seji dne 24. junija 2009 ter Splošnimi
pogoji poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije
(Uradni list RS, št. 91/09; v nadaljevanju:
SPP), Javni sklad Republike Slovenije za
razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju:
sklad) objavlja
javni razpis
za sofinanciranje strokovnega
sodelovanja tujih državljanov v Sloveniji
v letu 2009/2010
1. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je sofinanciranje strokovnega oziroma raziskovalnega sodelovanja tujih
gostujočih doktorskih študentov ali doktorjev
znanosti (v nadaljevanju: tujih raziskovalcev) za tri do dvanajstmesečno strokovno
oziroma raziskovalno sodelovanje na raziskovalnih projektih raziskovalnih centrov gospodarskih družb v Republiki Sloveniji.
2. Vrednost javnega razpisa: višina
sredstev javnega razpisa znaša 100.000,00
EUR. Višina sofinanciranja znaša 1.000,00
EUR mesečno za posameznega tujega raziskovalca za vsak mesec trajanja strokovnega oziroma raziskovalnega sodelovanja tujega državljana v Republiki Sloveniji, vendar
skupno za največ dvanajst mesecev.
3. Pogoji javnega razpisa
Na javni razpis se lahko prijavijo gospodarske družbe s sedežem v Republiki Sloveniji, vpisane v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti pri Javni
agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljevanju: ARRS) za
strokovno oziroma raziskovalno sodelovanje tujega raziskovalca.
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati tuj raziskovalec, ki ga prijavi prijavitelj:
– ima status podiplomskega študenta na
tuji visokošolski instituciji oziroma ima dosežen naziv doktor znanosti na področju, relevantnem za prijavljeno strokovno oziroma
raziskovalno sodelovanje,
– ni državljan Republike Slovenije,
– ima stalno prebivališče izven Republike Slovenije,
– bo imel v času strokovnega oziroma
raziskovalnega sodelovanja v Republiki Sloveniji urejeno začasno dovoljenje za prebivanje oziroma prijavljeno prebivanje v Republiki Sloveniji iz namena dela v skladu z SPP
sklada in zakonom, ki ureja bivanje tujcev
v Republiki Sloveniji,
– sodelovanje v Republiki Sloveniji se
mora pričeti med vključno 1. oktobrom 2009
in 30. septembrom 2010.
Pogoje iz prejšnjega odstavka mora tuji
raziskovalec izpolnjevati celoten čas sofinanciranja sodelovanja.
Prijavitelj lahko po tem razpisu pridobi
sredstva za največ dvanajstmesečno strokovno ali raziskovalno sodelovanje na istem
raziskovalnem programu ali projektu.
Prijavitelj lahko posameznega tujega
raziskovalca po tem razpisu prijavi le enkrat,
in sicer za obdobje strokovnega oziroma
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raziskovalnega sodelovanja, za katerega
prijavitelju za tega tujega raziskovalca še
niso bila podeljena sredstva po predhodnih
razpisih sklada.
4. Dokumentacija
Prijava na razpis mora vsebovati v celoti
izpolnjeno prijavnico, žigosano in podpisano
s strani zakonitega zastopnika prijavitelja.
Prijavnici iz prejšnjega odstavka morajo biti predložena dokazila o izpolnjevanju
pogojev:
– fotokopija veljavnega potnega lista prijavljenega tujega raziskovalca,
– potrdilo o vpisu tujega raziskovalca
na podiplomski doktorski študij na tuji visokošolski instituciji oziroma potrdilo o pridobljenem doktorskem nazivu tujega raziskovalca,
– soglasje tujega raziskovalca, da ga
prijavitelj prijavi za sofinanciranje,
– reference tujega raziskovalca (življenjepis, bibliografija ipd.).
Dokazila iz druge in tretje alineje prejšnjega odstavka morajo biti originali ali overjeni prepisi. Originalov ali overjenih prepisov
sklad ne vrača.
Prijavitelj mora ob predložitvi vloge plačati upravno takso v skupni višini 17,73 EUR,
in sicer 3,55 EUR za vlogo ter 14,18 EUR za
izdajo odločbe oziroma sklepa, s katerim se
konča postopek.
Upravno takso lahko prijavitelj plača
z veljavnimi plačilnimi instrumenti na račun
Ministrstva za finance pri Upravi za javna
plačila št. 01100-1000315637, sklic 11, številka sklica 96091-7111002-110078, o čemer ob prijavi predloži dokazilo o izvedenem
plačilu.
5. Izbirni postopek in razmejitvena merila
Postopek javnega razpisa vodi v skladu
z določbami zakona, ki ureja splošni upravni
postopek, razpisna komisija. Razpisno komisijo s sklepom imenuje direktor sklada.
Če bo tuji raziskovalec, ki je podal popolno vlogo in ki izpolnjuje pogoje razpisa,
sodeloval na projektu oziroma programu,
ki ni prijavljen pri ARRS, sklad v postopku
javnega razpisa vlogo posreduje v mnenje
posebnemu ocenjevalcu, ki poda oceno
o primerljivosti tujega raziskovalca.
V postopku javnega razpisa z odprtim
rokom prijave prejmejo sredstva tisti upravičenci, ki izpolnjujejo pogoje razpisa, in sicer
po vrstnem redu prispelih popolnih vlog do
porabe sredstev.
Če bo na isti dan prispelo več popolnih
vlog, ki izpolnjujejo pogoje, se za odločitev
o upravičencih uporabi sledeča razmejitvena merila, pri čemer se vsako naslednje
upošteva le, če vlog ni mogoče razvrstiti po
predhodnem merilu:
1. tuji raziskovalec ima že pridobljen doktorat znanosti,
2. dosežki vodje projekta, na katerem
bo sodeloval tuji raziskovalec v okviru strokovnega oziroma raziskovalnega sodelovanja, na znanstvenem oziroma strokovnem
področju, kot so objava člankov ali drugih
gradiv in prispevkov ter aktivna udeležba
na konferencah, ki so vpisani v Slovenski
kooperativni bibliografski sistem in servis
(COBISS), pri čemer se za razvrstitev upošteva število vpisov v COBISS.
Vloge prijaviteljev, ki prispejo po porabi
sredstev in pred pretekom odprtega roka,
se zavrnejo.
6. Obravnavanje vlog in trajanje sofinanciranja: direktor sklada vsem prijaviteljem

izda odločbo o izidu javnega razpisa. Po
dokončnosti odločbe bo sklad z izbranim
prijaviteljem sklenil pogodbo o sofinanciranju. Pogodba o sofinanciranju se izvršuje le
za enkratno strokovno oziroma raziskovalno
sodelovanje tujega raziskovalca v Republiki
Sloveniji.
7. Nakazilo sredstev: nakazilo dodeljenih sredstev se praviloma izvrši v 8 dneh
po sklenitvi pogodbe in po prejemu s strani
prijavitelja predloženega obvestila o prihodu tujega gostujočega znanstvenika. Obvestilo mora vključevati izjavo o pridobitvi
ustreznega dovoljenja za prebivanje za tujega gostujočega znanstvenika s številko in
datumom izdaje tega dovoljenja ter datumi
njegove veljavnosti, ter obvestilo o datumu
začetka pedagoškega oziroma raziskovalnega sodelovanja glede na veljavnost tega
dovoljenja.
8. Pogodbene obveznosti
Prijavitelj je dolžan zagotoviti izvedbo
strokovnega oziroma raziskovalnega sodelovanja tujega raziskovalca v dogovorjenem
obsegu in trajanju ter skladu v roku enega
meseca po zaključku le-tega predložiti poročilo o njegovem opravljenem strokovnem
oziroma raziskovalnem sodelovanju.
S pogodbo bodo podrobneje urejena tudi
druga določila pogodbenega razmerja.
9. Dostopnost dokumentacije: besedilo
javnega razpisa, prijavnico in obrazec za
pooblastilo kandidati dobijo na spletni strani
www.sklad-kadri.si ter na naslovu Javnega
sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov
in štipendije, Dunajska 22, Ljubljana, v poslovnem času, in sicer v ponedeljek, torek in
četrtek, med 9. in 15. uro, v sredo, med 9. in
16. uro ter v petek, med 9. in 14. uro.
10. Rok in način oddaje prijav
Prijave morajo biti predložene Javnemu
skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov
in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana
s pripisom: »za 78. javni razpis«.
Rok za zbiranje prijav je določen kot odprti rok prijave in prične teči na dan objave
javnega razpisa v Uradnem listu RS in traja
do porabe sredstev, vendar najkasneje do
vključno 31. avgusta 2010.
Prijava je vložena pravočasno, če jo
sklad prejme pred iztekom roka za vložitev
prijav. Če prijavitelj pošlje prijavo priporočeno po pošti, se za dan, ko sklad prejme
prijavo, šteje dan oddaje na pošto.
Prijavo je možno oddati osebno na naslovu sklada v poslovnem času, in sicer
v ponedeljek, torek in četrtek, med 9. in 15.
uro, v sredo, med 9. in 16. uro, ter v petek,
med 9. in 14. uro. Prijave, vložene po poteku
prijavnega roka, bo sklad zavrgel.
Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpisanem obrazcu prijavnice in
vsebuje vse zahtevane priloge in podatke,
ki jih določa ta javni razpis. Prijavitelji, ki ne
bodo oddali popolne prijave, bodo pozvani,
da vloge v roku 15 dni od prejema poziva
za dopolnitev vloge dopolnijo. Nepopolne
vloge, ki jih prijavitelj ne bo dopolnil v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo zavržene.
Vloge, ki ne bodo izpolnjevale pogojev javnega razpisa, bodo zavrnjene.
Če prijavitelj odstopi od svoje zahteve
za pridobitev sredstev, mora o tem pisno
obvestiti sklad.
O pritožbi zoper odločbo bo odločilo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.
Prijavitelj lahko pritožbo vloži na sklad v roku
15 dni od prejema sklepa oziroma odločbe.
Pritožnik mora v odločbi natančno opredeliti
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razloge, zaradi katerih je pritožba vložena.
Predmet pritožbe ne morejo biti merila za
ocenjevanje vlog. Pritožba ne zadrži podpisa pogodbe z izbranimi prijavitelji.
11. Dodatne informacije: dodatne informacije so na voljo na spletni strani sklada
www.sklad-kadri.si v razdelku Aktualni razpisi, osebno ali telefonsko pa v času uradnih
ur, vsak delovni dan, med 9. in 12. uro, ob
sredah tudi med 14. in 16. uro, pri Špeli
Sušec, e-pošta spela.susec@sklad-kadri.si,
tel. 01/434-10-86.
Javni sklad Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije
Ob-7688/09
Na podlagi drugega odstavka 6. člena
Akta o preoblikovanju javne ustanove »Ad
futura, znanstveno-izobraževalna fundacija
Republike Slovenije, javni sklad« v Javni
sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov
in štipendije (Uradni list RS, št. 51/09) in
v skladu s Poslovnim in finančnim načrtom
Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije za leto 2009, ki ga
je Vlada Republike Slovenije sprejela na 33.
redni seji dne 24. junija 2009 ter Splošnimi
pogoji poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije
(Uradni list RS, št. 91/09; v nadaljevanju:
SPP), Javni sklad Republike Slovenije za
razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju:
sklad) objavlja
javni razpis
za sofinanciranje pedagoškega ali
raziskovalnega sodelovanja tujih
državljanov v Sloveniji v letu 2009/2010
1. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je sofinanciranje dva do
dvanajstmesečnega pedagoškega oziroma
tri do dvanajstmesečnega raziskovalnega
sodelovanja tujih gostujočih znanstvenikov
v Republiki Sloveniji na področju naravoslovnih, tehniških, medicinskih, družboslovnih in humanističnih ved.
2. Vrednost javnega razpisa: višina
sredstev javnega razpisa znaša 200.000,00
EUR. Višina sofinanciranja znaša 1.500,00
EUR mesečno za vsak dopolnjen mesec trajanja pedagoškega oziroma raziskovalnega
sodelovanja tujega državljana v Republiki
Sloveniji.
3. Pogoji javnega razpisa
Na javni razpis se lahko prijavijo:
– izobraževalne ustanove, ki izvajajo javno veljavne programe na visokošolski stopnji, za pedagoško ali raziskovalno sodelovanje gostujočega znanstvenika na javno
veljavnem visokošolskem programu;
– izobraževalne ali raziskovalne ustanove ter gospodarske družbe s sedežem
v Republiki Sloveniji, vpisani v evidenco
izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljevanju:
ARRS), za raziskovalno sodelovanje gostujočega znanstvenika na raziskovalnem projektu ali programu, ki ga je že potrdila in ga
sofinancira ARRS.
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati gostujoči
znanstvenik, ki ga prijavi prijavitelj:
– ima dosežen naziv doktor znanosti
s področja, relevantnega za prijavljeno pedagoško oziroma raziskovalno sodelovanje,
– ni državljan Republike Slovenije,
– ima stalno prebivališče izven Republike Slovenije,
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– bo imel v času pedagoškega oziroma
raziskovalnega sodelovanja urejeno začasno dovoljenje za prebivanje oziroma prijavljeno prebivanje v Republiki Sloveniji iz namena raziskovalnega oziroma pedagoškega
sodelovanja v skladu z SPP in zakonom, ki
ureja bivanje tujcev v Republiki Sloveniji,
– pedagoško oziroma raziskovalno sodelovanje v Republiki Sloveniji se mora pričeti
med vključno 1. oktobrom 2009 in 30. septembrom 2010.
Pogoje iz prejšnjega odstavka mora gostujoči znanstvenik izpolnjevati celoten čas
sofinanciranja sodelovanja.
Prijavitelj lahko posameznega tujega
gostujočega znanstvenika po tem razpisu
prijavi le enkrat, in sicer za obdobje pedagoškega oziroma raziskovalnega sodelovanja,
za katerega prijavitelju za tega gostujočega
znanstvenika še niso bila podeljena sredstva po predhodnih razpisih sklada.
Prijavitelj lahko po tem razpisu pridobi
sredstva v najvišji višini 18.000 EUR za pedagoško sodelovanje pri istem študijskem
predmetu oziroma v najvišji višini 18.000
EUR za raziskovalno sodelovanje na istem
raziskovalnem programu ali projektu.
4. Dokumentacija
Prijava na razpis mora vsebovati v celoti
izpolnjeno prijavnico, žigosano in podpisano
s strani zakonitega zastopnika prijavitelja.
Prijavnici iz prejšnjega odstavka morajo biti predložena dokazila o izpolnjevanju
pogojev:
– fotokopija veljavnega potnega lista prijavljenega gostujočega znanstvenika,
– potrdilo o pridobljenem doktorskem nazivu gostujočega znanstvenika,
– soglasje gostujočega znanstvenika, da
ga prijavitelj prijavi za sofinanciranje.
Dokazila iz druge in tretje alineje prejšnjega odstavka morajo biti originali ali overjeni prepisi. Originalov ali overjenih prepisov
sklad ne vrača.
Prijavitelj mora ob predložitvi vloge plačati upravno takso v skupni višini 17,73 EUR,
in sicer 3,55 EUR za vlogo ter 14,18 EUR za
izdajo odločbe oziroma sklepa, s katerim se
konča postopek.
Upravno takso lahko prijavitelj plača
z veljavnimi plačilnimi instrumenti na račun
Ministrstva za finance pri Upravi za javna
plačila, št. 01100-1000315637, sklic 11, številka sklica 96091-7111002-110077, o čemer ob prijavi predloži dokazilo o izvedenem plačilu.
5. Izbirni postopek in razmejitvena merila
Postopek javnega razpisa vodi v skladu
z določbami zakona, ki ureja splošni upravni
postopek, razpisna komisija. Razpisno komisijo s sklepom imenuje direktor sklada.
V postopku javnega razpisa z odprtim
rokom prijave prejmejo sredstva tisti upravičenci, ki izpolnjujejo pogoje razpisa, in sicer
po vrstnem redu prispelih popolnih vlog do
porabe sredstev.
Če bo na isti dan prispelo več popolnih
vlog, ki izpolnjujejo pogoje, se za odločitev
o upravičencih uporabi sledeča razmejitvena merila, pri čemer se vsako naslednje
upošteva le, če vlog ni mogoče razvrstiti po
predhodnem merilu:
1. prijavljeni gostujoči znanstvenik bo
opravljal pedagoško sodelovanje v Republiki Sloveniji,
2. dosežki vodje projekta, na katerem
bo sodeloval gostujoči znanstvenik v okviru
raziskovalnega sodelovanja, oziroma nosil-
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ca predmeta, na katerem bo sodeloval gostujoči znanstvenik v okviru pedagoškega
sodelovanja, na znanstvenem oziroma strokovnem področju, kot so objava člankov ali
drugih gradiv in prispevkov ter aktivna udeležba na konferencah, ki so vpisani v Slovenski kooperativni bibliografski sistem in
servis (COBISS), pri čemer se za razvrstitev
upošteva število vpisov v COBISS.
Vloge prijaviteljev, ki prispejo po porabi
sredstev in pred pretekom odprtega roka,
se zavrnejo.
6. Obravnavanje vlog in trajanje sofinanciranja: direktor sklada vsem prijaviteljem
izda odločbo o izidu javnega razpisa. Po
dokončnosti odločbe bo sklad z izbranim
prijaviteljem sklenil pogodbo o sofinanciranju. Pogodba o sofinanciranju se izvršuje
le za enkratno pedagoško ali raziskovalno sodelovanje gostujočega znanstvenika
v Republiki Sloveniji.
7. Nakazilo sredstev: nakazilo dodeljenih sredstev se praviloma izvrši v 8 dneh
po sklenitvi pogodbe in po prejemu s strani
prijavitelja predloženega obvestila o prihodu tujega gostujočega znanstvenika. Obvestilo mora vključevati izjavo o pridobitvi
ustreznega dovoljenja za prebivanje za tujega gostujočega znanstvenika s številko in
datumom izdaje tega dovoljenja ter datumi
njegove veljavnosti, ter obvestilo o datumu
začetka pedagoškega oziroma raziskovalnega sodelovanja glede na veljavnost tega
dovoljenja.
8. Pogodbene obveznosti
Prijavitelj je dolžan zagotoviti izvedbo pedagoškega oziroma raziskovalnega sodelovanja tujega gostujočega znanstvenika v dogovorjenem obsegu in trajanju ter skladu
v roku enega meseca po zaključku le-tega
predložiti poročilo o opravljenem raziskovalnem oziroma pedagoškem sodelovanju
tujega gostujočega znanstvenika.
S pogodbo bodo podrobneje urejena tudi
druga določila pogodbenega razmerja.
9. Dostopnost dokumentacije: besedilo
javnega razpisa, prijavnico in obrazec za
pooblastilo kandidati dobijo na spletni strani
www.sklad-kadri.si ter na naslovu Javnega
sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov
in štipendije, Dunajska 22, Ljubljana, v poslovnem času, in sicer v ponedeljek, torek in
četrtek, med 9. in 15. uro, v sredo, med 9. in
16. uro, ter v petek, med 9. in 14. uro.
10. Rok in način oddaje prijav
Prijave morajo biti predložene Javnemu
skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov
in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana,
s pripisom: »za 77. javni razpis«.
Rok za zbiranje prijav je določen kot odprti rok prijave in prične teči na dan objave
javnega razpisa v Uradnem listu RS in traja
do porabe sredstev, vendar najkasneje do
31. avgusta 2010.
Prijava je vložena pravočasno, če jo
sklad prejme pred iztekom roka za vložitev
prijav. Če prijavitelj pošlje prijavo priporočeno po pošti, se za dan, ko sklad prejme
prijavo, šteje dan oddaje na pošto.
Prijavo je možno oddati osebno na naslovu sklada v poslovnem času, in sicer
v ponedeljek, torek in četrtek, med 9. in 15.
uro, v sredo, med 9. in 16. uro, ter v petek,
med 9. in 14. uro.
Prijave, vložene po poteku prijavnega
roka, bo sklad zavrgel.
Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpisanem obrazcu prijavnice in
vsebuje vse zahtevane priloge in podatke,

ki jih določa ta javni razpis. Prijavitelji, ki ne
bodo oddali popolne prijave, bodo pozvani,
da vloge v roku 15 dni od prejema poziva
za dopolnitev vloge dopolnijo. Nepopolne
vloge, ki jih prijavitelj ne bo dopolnil v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo zavržene.
Vloge, ki ne bodo izpolnjevale pogojev javnega razpisa, bodo zavrnjene.
Če prijavitelj odstopi od svoje zahteve
za pridobitev sredstev, mora o tem pisno
obvestiti sklad.
O pritožbi zoper odločbo bo odločilo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.
Prijavitelj lahko pritožbo vloži na sklad v roku
15 dni od prejema sklepa oziroma odločbe.
Pritožnik mora v odločbi natančno opredeliti
razloge, zaradi katerih je pritožba vložena.
Predmet pritožbe ne morejo biti merila za
ocenjevanje vlog. Pritožba ne zadrži podpisa pogodbe z izbranimi prijavitelji.
11. Dodatne informacije: dodatne informacije so na voljo na spletni strani sklada
www.sklad-kadri.si, v razdelku Aktualni razpisi, osebno ali telefonsko pa v času uradnih
ur, vsak delovni dan, med 9. in 12. uro, ob
sredah tudi med 14. in 16. uro pri Špeli
Sušec, e-pošta spela.susec@sklad-kadri.si,
tel. 01/434-10-86.
Javni sklad Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije
Ob-7689/09
Na podlagi drugega odstavka 6. člena
Akta o preoblikovanju javne ustanove »Ad
futura, znanstveno-izobraževalna fundacija
Republike Slovenije, javni sklad« v Javni
sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov
in štipendije (Uradni list RS, št. 51/09) in
v skladu s Poslovnim in finančnim načrtom
Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije za leto 2009, ki ga
je Vlada Republike Slovenije sprejela na 33.
redni seji dne 24. junija 2009 ter Splošnimi
pogoji poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije
(Uradni list RS, št. 91/09; v nadaljevanju:
SPP) Javni sklad Republike Slovenije za
razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju:
sklad) objavlja
javni razpis
za sofinanciranje raziskovalnega
sodelovanja slovenskih doktorskih
študentov v tujini v letu 2009/2010
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov štirimesečnega raziskovalnega dela slovenskih doktorskih študentov
s področja naravoslovja, tehnike in medicine v tujini v študijskem letu 2009/2010,
in sicer:
A) mladih raziskovalcev, asistentov in
drugih doktorskih študentov, ki jih na raziskovalno delo v tujino napoti delodajalec
(v nadaljevanju: predmet razpisa pod točko A),
B) drugih doktorskih študentov (v nadaljevanju: predmet razpisa pod točko B).
Za predmet razpisa pod točko A podrobneje ureja 6. poglavje SPP, za predmet razpisa pod točko B pa 3. poglavje SPP.
2. Vrednost javnega razpisa: višina sredstev javnega razpisa znaša 300.000,00 EUR.
Višina sofinanciranja znaša 5.000,00 EUR za
posameznega doktorskega študenta.
3. Pogoji javnega razpisa
Na javni razpis za predmet razpisa pod
točko A se lahko prijavi prijavitelj, ki izpolnjuje sledeče pogoje:
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– je raziskovalna ustanova ali gospodarska družba s sedežem v Republiki Sloveniji,
vpisana v sodni ali poslovni register Republike Slovenije in je hkrati vpisana v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne
dejavnosti pri Agenciji Republike Slovenije
za raziskovalno dejavnost,ki na raziskovalno delo v tujino napoti doktorskega študenta
s statusom mladega raziskovalca; ali
– je izobraževalna ustanova s sedežem
v Republiki Sloveniji, ki izvaja javno veljavni
študijski program in na raziskovalno delo
v tujino napoti doktorskega študenta, ki ima
status mladega raziskovalca ali status asistenta na tem visokošolskem zavodu v Republiki Sloveniji; ali
– je delodajalec s sedežem v Republiki
Sloveniji, pri katerem je doktorski študent
zaposlen, kadar gre za doktorskega študenta, ki nima statusa mladega raziskovalca ali
asistenta.
Na javni razpis za predmet razpisa pod
točko B se lahko prijavi prijavitelj, ki izpolnjuje sledeče pogoje:
– je doktorski študent, ki ni v delovnem
razmerju oziroma ne opravlja samostojne
registrirane dejavnosti oziroma ni vpisan
v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu
Republike Slovenije za zaposlovanje.
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati doktorski
študent za predmet razpisa pod točko A in
pod točko B:
– je državljan Republike Slovenije in ima
stalno prebivališče v Republiki Sloveniji,
– ni vpisan v evidenco brezposelnih oseb
pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje,
– je v študijskem letu 2009/2010 vpisan
na javno veljavni doktorski študijski program
s področja naravoslovja, tehnike ali medicine na izobraževalni ustanovi v Republiki
Sloveniji,
– z raziskovalnim delom v tujini bo pričel med 1. oktobrom 2009 in 31. avgustom
2010, vključno z obema navedenima datumoma,
– bo raziskovalno delo v tujini opravljal
neprekinjeno vsaj 4 mesece,
– ima na tuji instituciji že določenega
somentorja.
Doktorski študent, ki se prijavlja na javni razpis za predmet razpisa pod točko B,
mora poleg pogojev iz prejšnjega odstavka
izpolnjevati še sledeča pogoja:
– ni v delovnem razmerju oziroma ne
opravlja samostojne registrirane dejavnosti,
– hkrati ne prejema katere od štipendij za
študijske obiske iz drugih virov v Republiki
Sloveniji ali iz tujine.
Prijavitelj se lahko na ta javni razpis prijavi le enkrat, in sicer za tisto obdobje raziskovalnega dela doktorskega študenta v tujini,
za katerega še ni prejel denarnih sredstev
sklada po katerem izmed predhodnih javnih
razpisov.
4. Dokumentacija
Prijavitelj mora predložiti:
– v celoti izpolnjeno prijavnico,
– uradno potrdilo visokošolske ustanove
o vpisu doktorskega študenta na doktorski
študij v študijskem letu 2009/2010 z navedbo študijskega programa in ravni izobraževanja,
– izjavo domačega in tujega mentorja
o vodenju doktorskega študenta v času raziskovalnega dela v tujini.
Prijavitelj za predmet razpisa pod točko
A mora poleg dokazil iz prejšnjega odstavka
predložiti tudi:

– izjavo prijavljenega doktorskega študenta, s katero ta soglaša, da ga prijavitelj
prijavi na javni razpis,
– za doktorske študente s statusom mladega raziskovalca sklenjeno pogodbo o financiranju, za doktorske študente asistente
in druge doktorske študente, ki so zaposleni, pa pogodbo o zaposlitvi,
– fotokopijo dokazila o plačilu upravne
takse v skupni višini 17,73 EUR, in sicer
3,55 EUR za vlogo ter 14,18 EUR za izdajo
odločbe oziroma sklepa, s katerim se konča
postopek, pri čemer upravno takso prijavitelj
plača z veljavnimi plačilnimi instrumenti na
račun Ministrstva RS za finance pri Upravi
za javna plačila, št. 01100-1000315637, sklic
11, številka sklica 96091-7111002-110076.
Vsa zahtevana dokazila, razen dokazila
iz zadnje alineje prejšnjega odstavka, morajo biti originali ali overjeni prepisi. Sklad
originalov ne vrača.
5. Izbirni postopek in razmejitvena merila
Postopek javnega razpisa vodi v skladu
z določbami zakona, ki ureja splošni upravni
postopek, razpisna komisija. Razpisno komisijo s sklepom imenuje direktor sklada.
Ker javni razpis določa odprti rok prijave,
bodo za sofinanciranje izbrani tisti prijavitelji, katerih vloge bodo izpolnjevale pogoje
javnega razpisa, in sicer po vrstnem redu
prispelih popolnih vlog do porabe sredstev.
Če bo na isti dan prispelo več popolnih
vlog, ki izpolnjujejo pogoje, kot je še razpoložljivih sredstev, se za odločitev o upravičencih uporabi sledeča razmejitvena merila, pri čemer se vsako naslednje merilo
upošteva le, če vlog ni mogoče razvrstiti po
predhodnem merilu:
1. upravičenec ima status mladega raziskovalca v gospodarstvu,
2. dosežki prijavljenega upravičenca na
študijskem, znanstvenem oziroma strokovnem področju, kot so objava člankov ali drugih strokovnih gradiv in prispevkov ter aktivna udeležba na konferencah, ki so vpisani
v Slovenski kooperativni online bibliografski
sistem in servis (COBISS), pri čemer se za
razvrstitev upošteva število vpisov v COBISS.
Vloge prijaviteljev, ki prispejo po porabi
sredstev in pred pretekom odprtega roka,
se zavrnejo.
6. Obravnavanje vlog in trajanje sofinanciranja: direktor sklada vsem prijaviteljem
izda odločbo o izidu javnega razpisa. Po
dokončnosti odločbe bo sklad z izbranim
prijaviteljem za predmet razpisa pod točko A sklenil pogodbo o sofinanciranju ter
z izbranim prijaviteljem za predmet razpisa
pod točko B sklenil pogodbo o štipendiranju.
Pogodba se izvršuje le za enkratno raziskovalno delo v tujini.
7. Nakazilo sredstev
Za predmet razpisa pod točko A se nakazilo dodeljenih sredstev lahko izvrši šele na
podlagi veljavne pogodbe praviloma v roku
8 dni od prejema obvestila prijavitelja o odhodu doktorskega študenta na raziskovalno
delo v tujino.
Za predmet razpisa pod točko B se nakazilo dodeljenih sredstev izvrši v po sklenitvi pogodbe v enkratnem znesku na osebni
račun štipendista, ki je odprt pri banki v Republiki Sloveniji.
Prijavitelj za predmet razpisa pod točko
A in B sme prejeta sredstva porabiti izključno za namen, za katerega jih je pridobil.
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8. Pogodbene obveznosti
Prijavitelj za predmet razpisa pod točko
A je dolžan zagotoviti ustrezno izvedbo raziskovalnega dela v tujini, priznanje v tujini
opravljenega raziskovalnega dela v okviru
študijskega programa prijavljenega študenta, ki ga ta opravlja pri prijavitelju, in skladu
predložiti v roku enega meseca po zaključku
raziskovalnega dela poročilo o opravljenem
raziskovalnem delu študenta v tujini.
Prijavitelj za predmet razpisa pod točko
B je dolžan skladu:
– v roku enega meseca od zaključka
raziskovalnega dela v tujini skladu predložiti
poročilo o opravljenem raziskovalnem delu
v tujini ter najkasneje,
– v 30 dneh po zaključku tistega študijskega leta, v katerem je zaključil študijski
obisk, pa tudi potrdilo izobraževalne ustanove, na kateri je prijavitelj v Republiki Sloveniji vpisan, da je ta raziskovalno delo v tujini
priznala kot del obveznosti študijskega programa, ki ga opravlja ta doktorski študent
na tej ustanovi.
S pogodbo bodo podrobneje urejena tudi
druga določila pogodbenega razmerja.
9. Dostopnost dokumentacije: razpisna
dokumentacija skupaj z besedilom javnega
razpisa in prijavnico je na voljo na spletni strani www.sklad-kadri.si ter na naslovu Javnega sklada Republike Slovenije za
razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22,
Ljubljana, v času uradnih ur, vsak delovni
dan, med 9. in 12. uro, ob sredah tudi med
14. in 16. uro.
10. Rok in način oddaje prijav
Prijave morajo biti predložene Javnemu
skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov
in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana,
s pripisom: »za 76. javni razpis«.
Rok za zbiranje prijav je določen kot odprti rok prijave in prične teči na dan objave
javnega razpisa v Uradnem listu RS in traja do porabe sredstev, vendar najdlje do
vključno 31. avgusta 2010.
Prijava je vložena pravočasno, če jo
sklad prejme pred iztekom roka za vložitev
prijav. Če prijavitelj pošlje prijavo priporočeno po pošti, se za dan, ko sklad prejme
prijavo, šteje dan oddaje na pošto.
Prijavo je možno oddati osebno na naslovu sklada v poslovnem času, in sicer
v ponedeljek, torek in četrtek, med 9. in 15.
uro, v sredo, med 9. in 16. uro, ter v petek,
med 9. in 14. uro.
Prijave, vložene po poteku prijavnega
roka, bo sklad zavrgel.
Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpisanem obrazcu prijavnice in
vsebuje vse zahtevane priloge in podatke,
ki jih določa ta javni razpis. Prijavitelji, ki ne
bodo oddali popolne prijave, bodo pozvani,
da vloge v roku 8 dni od prejema poziva za
dopolnitev vloge dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelj ne bo dopolnil v skladu
s pozivom za dopolnitev, bodo zavržene.
Vloge, ki ne bodo izpolnjevale pogojev javnega razpisa, bodo zavrnjene.
Če prijavitelj odstopi od svoje zahteve
za pridobitev sredstev, mora o tem pisno
obvestiti sklad.
O pritožbi zoper odločbo bo odločilo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.
Prijavitelj lahko pritožbo vloži na sklad v roku
15 dni od prejema sklepa oziroma odločbe.
Pritožnik mora v pritožbi natančno opredeliti
razloge, zaradi katerih je pritožba vložena.
Predmet pritožbe ne morejo biti merila za
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ocenjevanje vlog. Pritožba ne zadrži podpisa pogodbe z izbranimi prijavitelji.
11. Dodatne informacije: dodatne informacije so na voljo na spletni strani sklada,
www.sklad-kadri.si, v razdelku Aktualni razpisi, osebno ali telefonsko pa v času uradnih
ur, vsak delovni dan, med 9. in 12. uro, ob
sredah tudi med 14. in 16. uro, pri Špeli
Sušec, e-pošta spela.susec@sklad-kadri.si,
tel. 01/434-10-86.
Javni sklad Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije
Št. 30-1/2009-1
Ob-7609/09
Na podlagi
– Zakona o spremljanju državnih pomoči
(Uradni list RS, št. 37/04),
– Uredbe Komisije (ES) št. 1998/2006
z dne 15. dec. 2006 o uporabi členov 87 in
88 Pogodbe pri pomoči de minimis (Uradni
list L379, 28/12/2006 str. 0005–0010),
– Uredbe Komisije (ES) št. 70/2001 z dne
12. jan. 2001 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri pomoči za majhna in srednje
velika podjetja (Uradni list L010, 13. 1. 2001,
str. 0033–0042),
– 5. člena Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna
za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Komen (Uradni list RS, št.
54/04, 70/05),
– Odloka o proračunu Občine Komen za
leto 2009 (Uradni list RS, št. 39/09), objavlja
Občina Komen
razpis
za pridobitev sredstev iz občinskega
proračuna za pospeševanje razvoja
malega gospodarstva v Občini Komen
za leto 2009
1. Predmet razpisa so sredstva občinskega proračuna namenjena za naslednje
ukrepe:
A) subvencioniranje realne obrestne
mere,
B) promocija izdelkov in storitev malih
podjetij,
C) svetovalne storitve,
D) pospeševanje poklicnega izobraževanja,
E) pospeševanje zaposlovanja,
F) sofinanciranje izdelave poslovnega
načrta.
2. Višina razpisanih sredstev na postavki
140201 Malo gospodarstvo znaša 13.500
EUR.
3. Upravičenci: Na razpis se lahko prijavijo samostojni podjetniki ter vsa podjetja, ki
imajo manj kot 50 zaposlenih ter imajo letni
promet in/ali letno bilančno vsoto manjšo od
10 mio (Priporočilo Komisije 2003/361/ES
z dne 6. 5. 2003 o opredelitvi mikro, majhnih
in srednje velikih podjetij).
Do sredstev ni upravičeno podjetje iz dejavnosti iz sektorjev ribištva in ribogojstva po
opredelitvi Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000,
premogovništva po opredelitvi Uredbe (ES)
št. 1407/2002, primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k
Pogodbi o ustanovitvi Evropskih skupnosti.
Prav tako do sredstev ni upravičeno podjetje
v težavah (v postopku prisilne poravnave,
stečaja ali likvidacije), podjetje v težavah, ki
prejema pomoč po posebnem programu za
reševanje in prestrukturiranja in subjekti, ki
so že prejeli sredstva po tem pravilniku, vendar sredstev niso porabili namensko.
Sedež podjetja oziroma obratovalnice morajo biti na območju občine Komen.
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Samostojni podjetniki morajo imeti se
dež/stalno prebivališče na območju občine
Komen.
Sredstva bodo prejemnikom dodeljena
po pravilu »de minimis«, kar pomeni, da
skupni znesek pomoči, dodeljen istemu
upravičencu ne bo presegel praga 200.000
EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih
let. Sredstva se lahko dodelijo le, če predstavljajo za podjetje stimulativni učinek in
niso namenjena zniževanju stroškov podjetja.
4. Pogoji za pridobitev sredstev:
A) Subvencioniranje realne obrestne
mere:
Namen ukrepa je spodbujanje materialnih in nematerialnih investicij.
– minimalni znesek posojila je 4.173
EUR,
– posojilo mora biti odobreno v tekočem
letu,
– investicija, ki je predmet subvencije,
se mora ohraniti v Občini Komen še najmanj 10 let.
Upravičeni stroški investicije so: strošek
nakupa, urejanja in opremljanja zemljišča za
gradnjo poslovnih prostorov, strošek nakupa in graditve poslovnih prostorov, strošek
nakupa opreme.
B) Promocija izdelkov in storitev malih
podjetij
Namen ukrepa je spodbujanje sodelovanja podjetnikov in obrtnikov na sejmih doma
in v tujini, z namenom predstavitve potencialnim kupcem.
Upravičeni stroški so stroški najetja, postavitve in delovanja stojnice ob predložitvi
zahtevanih dokazil. Sofinancira se do 30%
upravičenih stroškov.
C) Svetovalne storitve
Namen ukrepa je sofinanciranje svetovalnih storitev majhnim podjetjem v fazi rasti
in sofinanciranje svetovanja podjetnikom pri
pripravi programov povezovanja, vzpostavljanja skupnih razvojnih funkcij, internacionalizacije in tehnološkega razvoja.
Upravičeni stroški so stroški svetovalnih
storitev enkratnega značaja. Višina pomoči
znaša do 30% upravičenih stroškov.
D) Pospeševanje poklicnega izobraževanja
Namen ukrepa je spodbujanje vajeniškega razmerja, srednjega, višjega in visokošolskega izobraževanja.
Upravičeni stroški so stroški izplačila
mesečne nagrade in stroški štipendije oziroma stroški šolanja. Višina sredstev je do
30% mesečne nagrade določene z učno
pogodbo za 2., 3., in 4. letnik vajeniškega
razmerja, do 20% mesečne štipendije ali
stroškov šolanja, kar je določeno s pogodbo
o izobraževanju.
Pogoj za pridobitev sredstev je sklenjena
učna pogodba med malim podjetjem in vajencem oziroma pogodba o izobraževanju
z dijakom ali študentom, s stalnim prebivališčem v Občini Komen.
E) Pospeševanje zaposlovanja
Namen ukrepa je pospeševanje odpiranja novih delovnih mest, pospeševanje
samozaposlovanja ter pospeševanja zaposlovanja mladih.
Brezposelna oseba mora izpolnjevati
naslednje pogoje: mora biti državljan RS,
prijavljen pri Zavodu za zaposlovanje najmanj 3 mesece pred dnem zaposlitve (razen
za prvo zaposlitev), ima stalno prebivališče
v Občini Komen, sedež podjetja mora biti
v Občini Komen, zaposlitev brezposelne

osebe mora biti sklenjena v koledarskem
letu.
Višina pomoči: pomoč brezposelni osebi
za samozaposlitev se odobri v višini dvoletnega plačevanja prispevkov iz bruto OD
(zdravstveno zavarovanje, ZPIZ, prispevek
za zaposlovanje in starševsko varstvo) skladno s kolektivno pogodbo, pomoč delodajalcu za zaposlitev brezposelne osebe se odobri v višini dvoletnega plačevanja prispevkov
iz bruto OD delavca skladno s kolektivno
pogodbo.
Novo odprta delovna mesta morajo obstajati vsaj še dve leti po prejeti pomoči za
ta namen.
F) Sofinanciranje izdelave poslovnega
načrta
Namen ukrepa je sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij v mala podjetja. Sredstva se namenjena podjetnikom
in obrtnikom z do 20 zaposlenimi, ki imajo
sedež in poslovne prostore za opravljanje
dejavnosti na območju občine Komen in sicer enkrat v obdobju petih let.
Upravičeni strošek je strošek izdelave
poslovnega načrta za nakup, urejanje in
opremljanje zemljišča za gradnjo poslovnih prostorov, strošek poslovnega načrta
za nakup in graditev poslovnih prostorov,
namenjenih za poslovno dejavnost, strošek izdelave poslovnega načrta za nakup
opreme. Sofinancira se do 30% upravičenih
stroškov.
Upravičeni strošek je pri vseh navedenih
ukrepih znesek davčne osnove brez DDV.
5. Rok, v katerem morajo biti predložene
vloge za dodelitev sredstev po tem razpisu
in opremljenost ovitka.
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznem
razpisnem obrazcu (vlagatelji lahko obrazec
dobijo v sprejemni pisarni Občine Komen
ali na spletni strani Občine Komen www.
komen.si/objave), vsebovati mora vse zahtevane podatke in priloge in mora biti na
ustreznih mestih podpisana.
Vlagatelji vlogo oddajo po pošti priporočeno na naslov »Občina Komen, Komen 86,
6223 Komen« ali osebno v sprejemni pisarni Občine Komen. Vloga mora biti oddana
v zaprti ovojnici in ustrezno označena. Na
sprednji strani ovojnice mora biti izpisano
»ne odpiraj- javni razpis – malo gospodarstvo«, na hrbtni strani ovojnice mora biti napisan priimek in ime ter naslov vlagatelja.
Občina Komen bo vloge sprejemala 21
dni, pri čemer se kot prvi dan šteje naslednji
dan po objavi razpisa v Uradnem listu RS.
Občina Komen odpira in obravnava vloge
po vrstnem redu oddaje vlog po pošti oziroma po vrstnem redu popolnosti vlog in sicer
do porabe razpisanih sredstev.
Odpiranje vlog ni javno. Prispele vloge bo
obravnavala komisija, imenovana s sklepom
župana. Po odprtju vloge se le-ta pregleda
glede na popolnost. Če vloga ni popolna,
se vlagatelja najkasneje v roku 8 dni pisno
pozove na dopolnitev. Rok za dopolnitev
vloge je 8 dni od dneva vročitve poziva na
dopolnitev. Komisija lahko od vlagatelja zahteva tudi dostavo drugih dokazil, če so le-ta
potrebna za razjasnitev vloge.
Nepopolno vlogo, ki je vlagatelj v navedenem roku ne dopolni, se s sklepom zavrže. Vlogo, ki vsebinsko ne ustreza pogojem
razpisa, se s sklepom zavrne.
Vlogo, ki je ustrezna za odobritev, vendar pa razpoložljiva sredstva ne zadoščajo
za sofinanciranje kritja upravičenih stroškov,
se lahko odobri do višine razpoložljivih sred-
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stev, če se vlagatelj strinja in zagotovi, da bo
izvedel aktivnost ali investicijo v celoti. V nasprotnem primeru se vloga zavrne.
Vlagatelji morajo k vlogi priložiti vso zahtevano dokumentacijo, komisija pa lahko zaradi ugotavljanja dejanskega stanja zahteva
predložitev dodatne dokumentacije. Vlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni v roku
30 dni od dneva odpiranja vlog.
6. Dodelitev sredstev
Na podlagi sklepov o dodelitvi sredstev
bo občina sklenila z vlagatelji pogodbe, s katerimi se natančneje uredijo način in pogoji
koriščenja dodeljenih sredstev.
V primeru odstopa od pogodbe mora
upravičenec vrniti vsa že pridobljena sredstva v roku 8 dni od dneva zahtevka za vračilo sredstev, skupaj z zakonitimi zamudnimi
obrestmi od dneva prejema sredstev.
Vse informacije v zvezi z razpisom dobite na tel. 05/731-04-50; kontaktna oseba je
Andreja Štok.
Občina Komen
Ob-7654/09
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08)
objavlja Občina Krško, Cesta krških žrtev
14, Krško
javni razpis
za sofinanciranje programov
na področjih:
A) socialnega varstva,
B) zdravstvenega varstva,
ki jih bo v letu 2010 sofinancirala Občina
Krško.
1. Neposredni proračunski uporabnik:
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško.
2. Predmet javnega razpisa so: programi
nevladnih ali nepridobitnih in/ali neprofitnih
organizacij ter zavodov, ki delujejo na področju socialnega in zdravstvenega varstva.
Predmet javnega razpisa je:
Pod A 1:
– programi humanitarnih društev in organizacij, ki delujejo v javnem interesu na
področju socialnega varstva,
– programi za aktivno preživljanje prostega časa invalidnih otrok,
– organiziranje prostovoljnega dela
z mladimi in preventivni program za delo
z mladimi,
– programi za pospeševanje socialne
vključenosti posameznih družbenih skupin
zaradi revščine,
– programi za nenasilno vedenje za storilce nasilnih dejanj in žrtve nasilja v družini,
– programi za svetovanje, pomoč in rehabilitacijo ter programi zagovorništva za
osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem
zdravju,
– programi pomoči urejanja in reševanja
socialnih stisk, povezanih z uživanjem alkohola in prepovedanih drog ter drugih oblik
zasvojenosti.
Pod A 2
Programi društev upokojencev, ki imajo
sedež v Občini Krško:
– programi medgeneracijskih in drugih
skupin za samopomoč ter drugi programi,
ki v bivalnem okolju skrbijo za zmanjševanje
socialne izključenosti starostnikov,
– programi pozornosti do starejših ob
novem letu in jubilantov,
– drugi programi, ki so utemeljeni na
podlagi analiz in izraženih socialnih težav.

Pod B 1:
– programi društev in organizacij, ki delujejo v javnem interesu na področju zdravstvenega varstva,
– programi za zdravstveno rehabilitacijo
invalidnih otrok med poletnimi počitnicami,
– programi za promocijo zdravja v občini,
– programi za vzgojo otrok in mladostnikov za zdrav način življenja,
– programi svetovanja, pomoči in rehabilitacije različnim kroničnim bolnikom
in uporabnikom posameznih zdravstvenih
storitev.
Pod B 2
Programi za krepitev zdravja:
– zdravstveno letovanje otrok in mladostnikov z zdravstvenimi in socialnimi indikacijami,
– zdravstveno terapevtska kolonija za
otroke s cerebralno paralizo,
– promocija zdravja za romsko populacijo v občini.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis
Na razpis se lahko prijavijo nevladne ali
nepridobitne in/ali neprofitne organizacije,
društva ter zavodi ustanovljeni za delovanje na območju Občine Krško, ki prijavijo program, ki je predmet razpisa za A in
B področje.
Na razpis se lahko prijavijo:
– javni socialnovarstveni in javni zdravstveni zavodi, ki v okviru svoje redne dejavnosti ne izvajajo dejavnosti razpisanih
programov,
– dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih z namenom, da bi reševale socialne stiske in
težave občanov Občine Krško, ustanovijo
posamezniki v skladu z zakonom,
– organizacije za samopomoč, kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih
v skladu z zakonom ustanovijo posamezniki
z namenom, da bi v njih reševali socialne in
zdravstvene probleme svojih članov – občanov Občine Krško,
– invalidske in humanitarne organizacije
kot prostovoljne neprofitne organizacije, ki
jih ustanovijo invalidi in drugi posamezniki
v skladu z zakonom, da v njih izvajajo posebne socialne in zdravstvene programe in
storitve, utemeljene na značilnostih invalidnosti po posameznih funkcijskih okvarah,
ki ogrožajo socialni položaj invalidov,
– druga društva in zavodi, ki izvajajo programe na področju sociale in zdravstva za
uporabnike z območja Občine Krško;
ob pogojih, da:
a) imajo sedež v občini in delujejo na
območju Občine Krško oziroma za občane
Občine Krško, razen invalidskih in dobrodelnih organizacij, ki so zasnovane tako,
da združujejo člane na področju regije (v
tem primeru se upošteva število članov iz
Občine Krško),
b) so registrirani in delujejo najmanj eno
leto na področju socialno varstvenih oziroma zdravstvenih dejavnosti,
c) imajo urejeno evidenco članstva, oziroma lahko pri poročilu o delu izkažejo število uporabnikov Občine Krško,
d) imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje
za uresničevanje načrtovanih programov,
e) se povezujejo in sodelujejo z drugimi sorodnimi organizacijami na izbranem
področju,
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f) v svojih aktih imajo jasno opredeljeno
delovanje na področju, na katerega se prijavljajo v okviru razpisa,
g) prijavljajo program ali projekt, ki je
predmet javnega razpisa in imajo izdelano
finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni
prihodki in odhodki za izvedbo programa,
delež lastnih sredstev, delež uporabnikov
in sredstva, pridobljena iz drugih virov (občina, sponzorstva, donatorstva, volontersko
delo .).
Na programski sklop A 2:
Programi društev upokojencev, ki imajo
sedež v Občini Krško se lahko prijavijo le:
– društva upokojencev, ki imajo sedež
v Občini Krško.
Prijavitelji lahko v posameznem vsebinskem sklopu A ali B prijavijo največ pet različnih programov naenkrat, ki pa jih lahko
strokovna komisija združi, če meni, da je
to smotrno.
Zavodi, katerih ni ustanovitelj lokalna
skupnost ali država, lahko v posameznem
vsebinskem sklopu A ali B prijavijo le en
program.
4. Orientacijska vrednost razpisa
Orientacijska vrednost razpisa za obe
področji za leto 2010 je 114.000 €, in sicer:
– za področje A 70.000 €, od tega za programe društev upokojencev 3.000 €,
– za področje B 35.000 €, za programe
za krepitev zdravja 8.000€.
5. Merila za izbor programov
Merila za izvajanje letnega programa na
nivoju občine, vsebujejo:
– splošna merila, ki so za vse prijavitelje
enaka (kvaliteta in realnost predloženega
programa, sodelovanje uporabnikov in prostovoljcev v programu, finančna konstrukcija
programa),
– dodatna merila, ki so opredeljena po
posameznih programskih sklopih,
– merila za sofinanciranje programov
društev, ki nimajo sedeža v Občini Krško.
6. Posredovanje potrebne dokumentacije:
– izpolnjena prijava na razpis, obrazec
2010 z vsemi zahtevanimi podatki – za vsak
prijavljen program posebej,
– s podpisom potrjen vzorec pogodbe.
7. Rok izvedbe: dodeljena sredstva
za leto 2010 morajo biti porabljena v letu
2010.
8. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijave morajo prosilci poslati s priporočeno pošiljko po pošti ali oddati osebno na
naslov: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14,
8270 Krško, najkasneje do 21. decembra
2009. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo
prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana v glavni pisarni
Občine Krško.
Posamezna prijava na javni razpis mora
biti izdelana izključno na razpisnem obrazcu
razpisne dokumentacije naročnika (Občine
Krško).
Nepravočasno oddanih prijav komisija
ne bo upoštevala.
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti in označene z »Ne odpiraj – ponudbe
na razpis« s pripisom »za področje A« oziroma »za področje B, odvisno od tega za
katero razpisno področje ponudnik oddaja
ponudbo.
9. Datum odpiranja prijav za dodelitev
sredstev: odpiranje prijav bo strokovna komisija opravila 24. 12. 2009, ob 8. uri, v sejni
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sobi D, Občine Krško. Odpiranje prijav ne bo
javno. V primeru nepopolno izpolnjenih prijav
s pomanjkljivo dokumentacijo, bo komisija
prijavitelja v 8 dneh od odpiranja pozvala,
da dopolni vlogo. V primeru, da je prijavitelji
v roku ne bodo dopolnili, bo vloga zavržena.
10. Izid razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najpozneje v 60 dneh po odpiranju prijav.
Na podlagi ocene vlog, komisija pripravi
predlog prejemnikov sredstev, na podlagi
katerega se izda sklep o dodelitvi sredstev,
zoper katerega je možna pritožba županu
občine.
Občina bo z izbranimi prijavitelji sklenila pogodbo o sofinanciranju programov po
sprejemu in uveljavitvi proračuna za leto
2010 in v okviru sredstev, zagotovljenih
v proračunu.
11. Kraj in čas, kjer lahko prijavitelji dvignejo razpisno dokumentacijo in dobijo podrobnejše informacije
Razpisna dokumentacija je od dneva te
objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Krško, www.krsko.si, ali jo v tem roku zainteresirani lahko
dvignejo v času uradnih dni na Oddelku za
družbene dejavnosti Občine Krško, CKŽ 14,
8270 Krško.
Dodatne informacije posreduje Klavdija
Žibert, tel. 07/498-12-03, e-mail: klavdija.zibert@krsko.si, v času uradnih ur.
Občina Krško
Ob-7655/09
Na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Uradni list RS, št. 22/98), 5. člena Pravilnika za vrednotenje in izbor programov športa
v Občini Krško (Uradni list RS, št. 90/02,
91/05, 92/03), objavlja Občina Krško, Cesta
krških žrtev 14, Krško
javni razpis
za sofinanciranje programov športa v
Občini Krško za leto 2010
I. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov
s področja športa v Občini Krško za leto
2010.
II. Orientacijska vrednost razpisa: orientacijska vrednost razpisa za leto 2010 je
388.000,00 €.
III. Na razpis se lahko prijavijo naslednji
izvajalci športnih programov:
1. športna društva in klubi,
2. zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem v Občini
Krško,
3. zavodi s področja športa, vzgoje in
izobraževanja,
4. zavodi, zasebniki ter podjetja, ki so registrirani za izvajanje športne dejavnosti.
IV. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki na javni razpis:
1. da imajo svoj sedež v Občini Krško,
razen društev, ki združujejo invalidne osebe
s stalnim bivališčem v Občini Krško,
2. da imajo organizirano redno vadbo,
oziroma druge redne športne aktivnosti,
3. da imajo zagotovljene prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje planiranih programov športa,
4. da imajo urejeno evidenco o članstvu
(društva in zveze),
5. da dostavijo občini podatke o članstvu,
poročilo o realizaciji programov v preteklem
letu, plan dejavnosti in poročilo o doseženih
rezultatih.
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V. V letu 2010 bomo sofinancirali naslednje programe:
1. Športna vzgoja otrok in mladine:
– Interesna športna vzgoja predšolskih
otrok,
– Interesna športna vzgoja šoloobveznih
otrok,
– Športna vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport – športne šole,
– Interesna športna vzgoja mladine,
– Športna vzgoja mladine, usmerjene
v kakovostni in vrhunski šport,
– Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami.
2. Športna rekreacija:
– 80-urni programi redne vadbe,
– organizacija športno-rekreativnih tekmovanj,
– planinstvo.
3. Kakovostni šport.
4. Vrhunski šport.
5. Šport invalidov.
6. Razvojne in strokovne naloge v športu:
– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu,
– znanstvenoraziskovalna dejavnost,
– založniška dejavnost,
– velike mednarodne, državne in občinske športne prireditve,
– športni objekti,
– informacijski sistem na področju športa,
– delovanje športne zveze.
Športna društva in njihova združenja
imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju nacionalnega programa.
Izbrane programe bomo sofinancirali na
podlagi Pravilnika za vrednotenje in izbor
športnih programov v Občini Krško.
VI. Rok za predložitev ponudb in način
predložitve
Pisne prijave na razpisnih obrazcih pošljite do 21. 12. 2009, na naslov Občina
Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško.
Prijava mora biti predložena v zapečateni
kuverti, ki mora biti na sprednji strani označena z napisom »Ne odpiraj – Javni razpis
šport 2010«. Na hrbtni strani mora biti naveden naslov prijavitelja. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila oddana
najkasneje zadnji dan roka za oddajo prijav
na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure
oddana na naslovu naročnika.
Prijava mora biti izdelana na prijavnih
obrazcih naročnika (Občina Krško). Priložen
mora biti natančen opis prijavljenih programov z vsemi zahtevanimi podatki.
Prijavitelji, ki se prvič prijavljajo na razpis,
vpišejo v prijavni obrazec sedež organa, pri
katerem je prijavitelj registriran.
Nepravočasno oddanih prijav komisija
ne bo upoštevala.
VII. Datum odpiranja prijav: odpiranje prijav bo strokovna komisija opravila 23. 12.
2009, ob 12. uri, v prostorih Občine Krško. Odpiranje vlog ne bo javno. V primeru
nepopolno izpolnjenih prijav s pomanjkljivo
dokumentacijo, bo komisija v osmih dneh od
odpiranja vlog prijavitelja pozvala,da dopolni
vlogo. Rok za dopolnitev ne bo daljši od 15
dni. V primeru, da je prijavitelj v roku ne bo
dopolnil, bo vloga zavržena.
VIII. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje
v 60 dni od datuma odpiranja prijav. Občina
Krško bo izbranimi izvajalci sklenila pogodbe o sofinanciranju športnih programov po
sprejemu in uveljavitvi proračuna za leto

2010 in v okviru sredstev, zagotovljenih
v proračunu.
IX. Kraj in čas, v katerem lahko prijavitelji dvignejo razpisno dokumentacijo: enotne
obrazce za prijavo in ostalo razpisno dokumentacijo dobijo prijavitelji na spletni strani
Občine Krško www.krsko.si. Osebno lahko
dokumentacijo dvignete na naslovu Občina Krško, Oddelek za družbene dejavnosti,
CKŽ 14, v sobi št. 203, Klavdija Žibert, tel.
07/49-81-203, pri sekretarju Športne zveze
Krško, Oskarju Kovaču, Cesta 4. julija 58,
tel. 07/49-05-255, vsak delavnik, med 8. in
10. uro.
Občina Krško
Ob-7656/09
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08), Občina
Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov za
otroke in mladino, ki jih bo v letu 2010
sofinancirala Občina Krško
1. Neposredni proračunski uporabnik:
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško.
2. Predmet javnega razpisa so programi
za otroke in mladino v Občini Krško v letu
2010, razen programov s področja športa,
zdravstva in sociale.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis: na javni razpis se lahko
prijavijo društva in njihove zveze ter ostale nevladne organizacije, ki so registrirani
za opravljanje dejavnosti s področja dela
z mladimi in imajo sedež v Občini Krško. Isti
program ne more pridobiti sredstev iz drugih
javnih razpisov Občine Krško.
4. Orientacijska vrednost razpisa: orientacijska vrednost razpisa za področje dela
z mladimi za leto 2010 je 36.310 EUR, dejanska vrednost pa bo določena po sprejetju
proračuna za leto 2010.
5. Osnovna merila za izbor programov:
– kakovost, zahtevnost in dostopnost
predloženega programa,
– realna možnost izvedbe programa (kadrovski, finančni, prostorski, časovni pogoji),
– jasno izraženi cilji programa, ki so
v skladu s predmetom razpisa,
– možnost sodelovanja uporabnikov in
prostovoljcev pri načrtovanju in izvedbi programa,
– reference prijavitelja – odmevnost programov izvedenih v preteklih letih,
– neprofitnost programa,
– preglednost, ekonomičnost in realnost
finančne konstrukcije programa.
6. Posredovanje potrebne dokumentacije:
– izpolnjena prijava na razpis z vsemi
zahtevanimi podatki in prilogami,
– s podpisom potrjen vzorec pogodbe.
7. Rok izvedbe: dodeljena sredstva
za leto 2010 morajo biti porabljena v letu
2010.
8. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijave morajo prosilci poslati s priporočeno pošiljko po pošti ali oddati osebno na
naslov: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14,
8270 Krško, najkasneje do 21. decembra
2009. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo
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prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana v glavni pisarni
Občine Krško.
Posamezna prijava na javni razpis mora
biti izdelana izključno na razpisnih obrazcih
razpisne dokumentacije naročnika (Občine
Krško).
Nepravočasno oddanih prijav komisija
ne bo upoštevala.
Prijave morajo biti poslane v zaprti kuverti in označene z »Ne odpiraj – prijava
na javni razpis za otroke in mladino 2010«.
Na hrbtni strani mora biti naveden naslov
prijavitelja.
9. Datum odpiranja prijav za dodelitev
sredstev
Odpiranje prijav bo komisija opravila
23. decembra 2009, ob 14.45, v sejni sobi
»D«, v prostorih Občine Krško. Odpiranje
prijav je javno. Odpiranja se lahko udeležijo
zastopniki prijaviteljev oziroma njihovi pooblaščenci s pisnim pooblastilom.
V primeru nepopolno izpolnjenih prijav
s pomanjkljivo dokumentacijo bo komisija
v roku 8 dni od dneva odpiranja vlog prijavitelja pozvala, da dopolni vlogo. Rok za
dopolnitev ne bo daljši od 15 dni. V primeru,
da je prijavitelj v roku ne bo dopolnil, bo
vloga zavržena.
10. Izid razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najpozneje v 60 dneh od datuma
odpiranja prijav.
Na podlagi ocene vlog komisija pripravi
predlog prejemnikov sredstev, na podlagi
katerega se izda sklep o dodelitvi sredstev
zoper katerega je možna pritožba županu
občine. Rok za pritožbo je 8 dni od prejema
sklepa.
Občina bo z izbranimi prijavitelji sklenila pogodbo o sofinanciranju programov
po sprejemu in uveljavitvi proračuna za
leto 2010 in v okviru sredstev zagotovljenih
v proračunu.
11. Kraj in čas, kjer lahko prijavitelji dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka
prijavnega roka dosegljiva na spletni strani
Občine Krško, www.krsko.si, ali jo v tem
roku zainteresirani lahko dvignejo v času
uradnih dni na Oddelku za družbene dejavnosti Občine Krško, CKŽ 14, 8270 Krško. Dodatne informacije posreduje Alenka
Černelič Krošelj, tel. 07/498-12-84, e-pošta:
alenka.cernelic-kroselj@krsko.si, v času
uradnih dni, od 8. do 10. ure.
Občina Krško
Ob-7657/09
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08) Občina
Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov na
področju tehnične kulture, ki jih bo v
letu 2010 sofinancirala Občina Krško
1. Neposredni proračunski uporabnik:
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško.
2. Predmet javnega razpisa so
Programi s področja tehnične kulture, in
sicer na naslednjih področjih:
– radioamaterstvo,
– jamarstvo,
– modelarstvo,

– potapljanje z avtonomno potapljaško
opremo,
– astronomija,
– druga področja tehnične kulture.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji na javni razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo društva
in njihove zveze, ki so registrirane pri pristojnem organu za opravljanje dejavnosti
s področja tehnične kulture in imajo sedež
v Občini Krško.
Posamezni vlagatelj lahko prijavi največ
dva programa. Isti program ne more pridobiti
sredstev iz drugih javnih razpisov Občine
Krško.
4. Orientacijska vrednost razpisa: orientacijska vrednost razpisa za leto 2010 je
14.450 EUR, dejanska vrednost pa bo določena po sprejetju proračuna Občine Krško
za leto 2010.
5. Osnovna merila za izbor programov:
– kakovost in realnost predloženega programa,
– možnost sodelovanja uporabnikov
(udeležencev, članov) in prostovoljcev v programu,
– reference prijavitelja,
– finančna konstrukcija programa.
6. Posredovanje potrebne dokumentacije:
– izpolnjena prijava na razpis z vsemi
zahtevanimi podatki,
– s podpisom potrjen vzorec pogodbe.
7. Rok izvedbe: dodeljena sredstva
za leto 2010 morajo biti porabljena v letu
2010.
8. Rok za predložitev vlog in način predložitve:
Vloge morajo prosilci poslati s priporočeno pošiljko po pošti ali oddati osebno na
naslov: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14,
8270 Krško, najkasneje do 21. decembra
2009. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo
prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana v glavni pisarni
Občine Krško.
Posamezna vloga na javni razpis mora
biti izdelana izključno na prijavnem obrazcu
razpisne dokumentacije naročnika.
Nepravočasno oddanih vlog komisija ne
bo upoštevala.
Vloge morajo biti oddane v zaprti kuverti
in označene z »Ne odpiraj – vloga na razpis
za tehnično kulturo 2010«. Na hrbtni strani
mora biti naveden naslov vlagatelja.
9. Datum odpiranja vlog za dodelitev
sredstev
Odpiranje vlog bo strokovna komisija opravila 23. decembra 2009, ob 14. uri,
v sejni sobi »D« Občine Krško. Odpiranje
vlog je javno. Odpiranja se lahko udeležijo
zastopniki vlagateljev oziroma njihovi pooblaščenci s pisnim pooblastilom.
V primeru nepopolno izpolnjenih vlog
s pomanjkljivo dokumentacijo, bo komisija
v osmih dneh od odpiranja vlog vlagatelja
pozvala, da dopolni vlogo. Rok za dopolnitev ne bo daljši od 15 dni. V primeru, da
je prijavitelj v roku ne bo dopolnil, bo vloga
zavržena.
10. Izid razpisa
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najpozneje v 60 dneh po odpiranju vlog.
Na podlagi ocene vlog, komisija pripravi
predlog prejemnikov sredstev, na podlagi
katerega se izda sklep o dodelitvi sredstev,
zoper katerega je možna pritožba županu
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občine. Rok za pritožbo bo 15 dni od prejema sklepa.
Občina bo z izbranimi prejemniki sredstev sklenila pogodbo o sofinanciranju programov v okviru sredstev, zagotovljenih
v proračunu.
11. Kraj in čas, v katerem lahko prijavitelji
dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je od dneva te
objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Krško, www.krsko.si, ali jo v tem roku zainteresirani lahko
dvignejo v času uradnih dni, na Oddelku za
družbene dejavnosti Občine Krško, CKŽ 14,
8270 Krško.
Dodatne informacije posreduje Alenka
Černelič Krošelj, tel. 07/498-12-84, e-pošta:
alenka.cernelic-kroselj@krsko.si, v času
uradnih dni, od 8. do 10. ure.
Občina Krško
Ob-7658/09
Na podlagi 57., 61., 62. člena in členov od 100. do 120. Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list
RS, št. 77/07 – UPB-1, 56/08) ter Pravilnika
o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje kulturnih programov in projektov, ki
se sofinancirajo iz proračuna občine Krško
(Uradni list RS, št. 100/07 in 94/09) ter Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega
razpisa (Uradni list RS, št. 93/05) Občina
Krško objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov in
projektov na področju kulture, ki jih bo
v letu 2010 sofinancirala Občina Krško
1. Neposredni proračunski uporabnik:
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško.
2. Predmet javnega razpisa so programi
in projekti na področju kulture, ki zajemajo
vse oblike ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na področju knjižnozaložniške, knjižničarske, glasbene, plesne,
gledališke in lutkovne, literarne, likovne in
fotografske, filmske in video dejavnosti ter
varstva kulturne dediščine.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis
Na razpis se lahko prijavijo:
1. zavodi, ki delujejo na področju kulture v Občini Krško (razen javnih zavodov)
in imajo reference za kakovostno izvedbo
programa oziroma projekta in ZKD Krško,
za organizacijo kulturnih prireditev in programov v občini in za knjižno-založniško
dejavnost,
2. društva, ki imajo sedež v Občini Krško in se ukvarjajo s kulturno dejavnostjo,
za študij in izvedbo kulturnih programov in
projektov ter za organizacijo kulturnih prireditev,
3. posamezniki, ki imajo status samostojnega ustvarjalca na področju kulture in
imajo stalno bivališče v Občini Krško, za
avtorske projekte,
4. lastniki premične ali nepremične kulturne dediščine, ki ima status spomenika ali
pa je vpisana v zbirni register dediščine, za
redno vzdrževanje oziroma sanacijo spomenika, pod pogoji, kot jih določa zakon.
Orientacijska vrednost razpisa: orientacijska vrednost razpisa za področje kulture
za leto 2009 je za prijavitelje 1–3 iz točke
3 118.663,00 EUR, in sicer za točko 1 do
15%, za točko 2 do 83% in za točko 3 do
2% in za prijavitelje pod alinejo 4 točke 3
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46.696,00 EUR za kulturno dediščino. Dejanska vrednost bo določena po sprejetju
proračuna Občine Krško za leto 2010.
4. Merila za izbor programov in projektov
Merila za sofinanciranje
a) kulturne dediščine:
1. Kakovost in prepoznavnost kulturne
dediščine.
2. Upravičenost oziroma nujnost posega
za ohranitev dediščine.
3. Realno finančno ovrednotenje in finančna uravnoteženost.
4. Presežek lastnih sredstev nad zaprošenimi.
5. Predvidena dostopnost dediščine javnosti.
Merila za izbor in vrednotenje programov
oziroma projektov, ki jih predlagajo:
b) zavodi na področju kulture,
c) kulturna društva,
d) samostojni ustvarjalci na področju kulture.
1. Kakovost in prepoznavnost projekta.
2. Neprofitnost.
3. Realno finančno ovrednotenje in finančna uravnoteženost.
4. Presežek lastnih sredstev nad zaprošenimi.
5. Predvidena dostopnost projekta javnosti.
Strokovna komisija bo upoštevala tudi
merila določena po posameznih področjih,
ki so sestavni del razpisne dokumentacije:
– realna možnost izvedbe programa (kadrovski, finančni, prostorski, časovni pogoji),
– neprofitnost programa,
– preglednost, ekonomičnost in realnost
finančne konstrukcije,
– odmevnost programov in projektov, izvedenih v preteklem letu (število obiskovalcev, strokovne kritike idr.),
– dosedanje delo in reference prijaviteljev, vodij programov in udeležencev.
Kriteriji za vrednotenje osnovne dejavnosti ljubiteljskih kulturnih skupin so sestavni
del razpisne dokumentacije in so navedeni
v 7. in 8. členu Pravilnika o postopku za
izbiro in merilih za sofinanciranje kulturnih
programov, ki se sofinancirajo iz proračuna
Občine Krško.
5. Posredovanje potrebne dokumentacije:
– izpolnjena prijava na razpis in izpolnjeni obrazci iz razpisne dokumentacije (vsi
prijavitelji),
– s podpisom potrjen vzorec pogodbe
(vsi prijavitelji),
– kopija odločbe o statusu (samo samostojni ustvarjalci na področju kulture),
– kopijo dokazila o zaključeni izobrazbi in
usposabljanjih umetniških vodij v preteklem
letu na ustreznem področju (samo v primeru
uveljavljanja indeksa iz 8. člena Pravilnika
o merilih za sofinanciranje kulturnih programov in projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Krško),
– dokazilo o lastništvu, projekt obnove in
spomeniško varstveno soglasje na projekt
obnove (samo prijavitelji spomeniškovarstvenih programov).
Prijave na razpis morajo biti popolne,
naknadno dopolnjevanje po izteku roka za
predložitev prijav ni možno.
Prijave in ostale prijavne obrazce morajo podpisati upravičene osebe – zastopniki
oziroma fizične osebe osebno ali njihovi pooblaščenci.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
6. Rok izvedbe: dodeljena sredstva
za leto 2010 morajo biti porabljena v letu
2010.
7. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijave morajo prosilci poslati s priporočeno pošiljko po pošti ali oddati osebno na
naslov: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14,
8270 Krško, najkasneje do 21. decembra
2009. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo
prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana v glavni pisarni
Občine Krško.
Posamezna prijava na javni razpis mora
biti izdelana izključno na razpisnem obrazcu
iz razpisne dokumentacije naročnika (Občine Krško).
Nepravočasno oddanih prijav komisija
ne bo upoštevala.
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti
z oznako »Ne odpiraj – prijava na razpis za
kulturne programe in projekte 2010«. Na
hrbtni strani mora biti naveden naslov prijavitelja.
8. Datum odpiranja prijav za dodelitev
sredstev: Odpiranje prijav bo strokovna komisija opravila 23. decembra 2009, ob 17.
uri, v sejni sobi »D«, Občine Krško. Odpiranje prijav je javno. Odpiranja se lahko udeležijo zastopniki prijaviteljev oziroma njihovi
pooblaščenci s pisnim pooblastilom.
9. Izid razpisa:
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najpozneje v 60 dneh od datuma
odpiranja prijav.
Občina bo z izbranimi prijavitelji sklenila
pogodbo o sofinanciranju programov v okviru sredstev, zagotovljenih v proračunu.
10. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji
dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je od dneva te
objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Krško, www.krsko.si, ali jo v tem roku zainteresirani lahko
dvignejo v času uradnih ur na Oddelku za
družbene dejavnosti Občine Krško, CKŽ 14,
8270 Krško.
Dodatne informacije posreduje Alenka
Černelič Krošelj, tel. 07/498-12-84, e-pošta:
alenka.cernelic-kroselj@krsko.si, v času
uradnih dni, od 8. do 10. ure, za ljubiteljske
kulturne dejavnosti pa Sonja Levičar, tel.
07/488-16-50, e-pošta: oi.krsko@jskd.si.
Občina Krško
Št. 47801-89/2009
Ob-7659/09
Občina Postojna, Ljubljanska cesta
4, Postojna, na podlagi 44. člena Uredbe
o stvarnem premoženjem države, pokrajin
in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07)
objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin z javnim
zbiranjem ponudb
I. Prodajalec: Občina Postojna, Ljub
ljanska cesta 4, 6230 Postojna.
II. Predmet prodaje so nepremičnine parc. št. 1449/49, neplodno, v izmeri
53.538 m2, vpisana v zemljiškoknjižnem
vložku št. 698, k.o. Zagon, ter parc. št.
1438, travnik 7. razred, v izmeri 6.200 m2
ter močvirje, v izmeri 3.018 m2, in parc. št.
1439, travnik 6. razred, v izmeri 5.598 m2,
travnik 7. razred, v izmeri 4.475 m2 ter gozd
3. razred, v izmeri 1.120 m2, obe vpisani
v zemljiškoknjižnem vložku 52, k.o. Zagon;

skupaj nepremičnine v izmeri 73.949 m2, izklicna cena: 2.957.960,00 EUR.
Nepremičnine se nahajajo v območju
predvidenem za tehnološko podjetniški center za katerega bo potrebno sprejeti občinski
podrobni prostorski načrt in ni komunalno
opremljeno.
III. Prodajni pogoji:
1. Nepremičnine se bodo prodajale za
najmanj izklicno ceno.
2. Izklicna cena nepremičnin ne vključuje
2% davka na promet nepremičnin oziroma
20% davka na dodano vrednost, ki ga plača
kupec.
3. Nakup bo potekal po načelu videno–
kupljeno, kasnejše uveljavljanje zahtevkov
zaradi napak ne bo upoštevano.
4. Osnovni kriterij in merilo za najugodnejšo ponudbo je cena.
5. Kot ponudniki lahko sodelujejo domače in tuje fizične in pravne osebe, ki imajo
pravico pridobivati nepremičnine v Republiki
Sloveniji skladno z veljavno zakonodajo.
6. Ponudniki jamčijo resnost ponudbe
z vplačilom varščine v višini 10% izklicne
cene nepremičnine na račun Občine Postojna, št. 01294-0100016345, s pripisom v rubriko »vrsta posla«, na prvi dve mesti 88.
Izbranemu ponudniku bo varščina brez
obresti všteta v kupnino za predmetno nepremičnino, neuspelim ponudnikom bo varščina brez obresti vrnjena v roku 8 dni od
izdaje sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.
7. Izbrani ponudnik plača še stroške notarja in stroške vpisa v zemljiško knjigo.
8. Kupnino je izbrani ponudnik dolžan
plačati v roku 8 dni po prejemu računa, ki
se ga izstavi po podpisu pogodbe. Plačilo
celotne kupnine v prej določenem roku je
bistvena sestavina pravnega posla. V primeru, da se plačilo ne izvede v roku, se
pogodba razdre, varščina pa zadrži.
9. Prodajalec izda kupcu zemljiško
knjižno dovolilo za vknjižbo lastninske pravice na predmetni nepremičnini po plačilu
celotne kupnine in drugih dajatev.
IV. Vsebina ponudbe:
Ponudba za nakup nepremičnine mora
vsebovati naslednje:
– podatke o ponudniku s točnim naslovom, če je ponudnik fizična oseba,
– firmo in sedež ponudnika, če je ponudnik pravna oseba,
– matično in davčno številko ponudnika,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu za
fizične osebe,
– izpis iz sodnega registra, ki ne sme biti
starejši od 30 dni in izkazuje dejansko stanje
za pravne osebe oziroma priglasitveni list
DURS za samostojne podjetnike,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
za pravne osebe in s.p.,
– navedbo nepremičnine in ponujeno
ceno,
– dokazilo o vplačilu varščine,
– pisno izjavo ponudnika, da sprejema
vse razpisne pogoje,
– številko transakcijskega oziroma osebnega računa ponudnika za morebitno vračilo
vplačane varščine.
Ponudniki so dolžni ponudbo oddati na
obrazcih razpisne dokumentacije, ki jo lahko brezplačno dvignejo na sedežu občine
(sprejemno-informacijska pisarna, pisarna
št. 3/2) ali prejmejo v elektronski obliki na
podlagi povpraševanja, ki ga posredujejo
na elektronski naslov obcina@postojna.si
z navedbo zaporedne številke nepremični-
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ne iz tega razpisa za katero želijo razpisno
dokumentacijo.
Podrobni podatki glede nepremičnin in
možnosti ogleda so na voljo na naslovu prodajalca ali na tel. 05/72-80-784.
V. Postopek zbiranja ponudb in izbire
najugodnejšega ponudnika:
1. Pisne ponudbe v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine« naj ponudniki oddajo v sprejemno-informacijski pisarni Občine Postojna
(pritličje, pisarna št. 3/2) ali pošljejo priporočeno na naslov: Občina Postojna, Ljub
ljanska 4, 6230 Postojna. Na hrbtni strani
ovojnice morata biti označena naziv in naslov pošiljatelja.
2. Rok za zbiranje ponudb je vključno do
7. 12. 2009, do 12. ure. Upoštevale se bodo
le ponudbe, ki bodo do tega roka prispele na
naslov prodajalca.
3. Prepozno prispele ponudbe, ponudbe
pod izklicno ceno in ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh razpisnih in drugih navedenih pogojev, ne bodo upoštevane. Ponudbe,
ki bodo prispele po roku za oddajo ponudb
iz 2. točke, bodo zapečatene vrnjene ponudniku.
4. Ponudba ponudnika mora biti veljavna
najmanj 60 dni od oddaje ponudbe.
5. Najugodnejši ponudnik bo izbran najkasneje v roku 10 dni po izteku roka za
zbiranje ponudb. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni najpozneje v 15 dneh po sprejemu
odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika.
Izbrani ponudnik bo moral s prodajalcem
skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje
v 15 dneh po pravnomočnosti sklepa o izbiri.
V primeru, da ponudnik ne sklene pogodbe
v navedenem roku, se šteje, da je odstopil
od namere za sklenitev pogodbe in v tem
primeru se vplačana garancija za resnost
ponudbe (varščina) ne vrne.
6. Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je izključena oziroma lahko
prodajalec ustavi začeti postopek. Prodajalec lahko brez kakršnekoli odškodninske
odgovornosti do sklenitve pravnega posla
prekine oziroma ustavi postopek prodaje,
ne da bi za to navedel razloge. Ob morebiti
ustavitvi postopka se vplačane varščine vrnejo ponudnikom.
Občina Postojna
Št. 301-5/2009
Ob-7629/09
Na podlagi Odloka o proračunu Mestne
občine Nova Gorica za leto 2010 (Uradni list
RS, št. 90/09), na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna (Uradni list
RS, št. 50/07, 61/08) in na podlagi Pravilnika
o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj
podjetništva v Mestni občini Nova Gorica
(Uradni list RS, št. 42/08), v nadaljevanju:
pravilnik) objavlja Mestna občina Nova Gorica naslednji
javni razpis
za spodbujanje začetnih investicij in
investicij v razširjanje dejavnosti in
razvoj ter projektov inovacij
I. Naročnik: Mestna občina Nova Gorica,
Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica
(v nadaljevanju občina).
II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je:
A) Sofinanciranje upravičenih stroškov
naslednjih začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj: materialnih investicij (nakup novih strojev in

opreme) ter nematerialnih investicij (nakup
patentov, know-howa in nepatentiranega
tehničnega znanja ter programske opreme, ki je potrebna za izvajanje proizvodnih
procesov).
Predmet javnega razpisa ni sofinanciranje:
– obnove poslovnih in proizvodnih prostorov, strojev in opreme;
– nakupa, komunalnega in infrastrukturnega opremljanje zemljišč;
– gradnje in/ali nakupa objekta;
– investicij v opremo poslovnih prostorov
(npr. pohištva, klimatskih naprav ipd.);
– nakupa drobnega inventarja in materiala (Slovenski računovodski standardi 1,
Uradni list RS, 18/05, Računovodski standard 1 – točka 1.47);
– računalnikov, tiskalnikov in programske
opreme, razen tiste programske opreme, ki
je potrebna za izvajanje proizvodnih procesov.
B) Sofinanciranje upravičenih stroškov
naslednjih projektov inovacij:
Pridobitev patenta, zaščita blagovne
znamke ali pridobitev patenta za krajšo
dobo in izdelava prototipa za gospodarsko
dejavnost.
III. Namen javnega razpisa
Namen javnega razpisa je vzpostavitev
učinkovitega podpornega okolja za potencialne podjetnike in delujoča podjetja v vseh
fazah njihovega razvoja, povečanje možnosti za ustanavljanje novih podjetij in spodbujanje njihove rasti.
IV. Višina razpoložljivih sredstev
Okvirna višina razpoložljivih proračunskih sredstev, za izvedbo razpisa je 250.000
EUR, od tega je za ukrep A namenjenih
200.000 EUR, za ukrep B pa 50.000 EUR.
Proračunska sredstva se dodeljujejo kot
nepovratna sredstva skladno s pravili o dodeljevanju državnih pomoči »de minimis«.
Sredstva bremenijo proračunsko postavko 1402/09.027 – Finančne spodbude za
razvoj podjetništva.
V. Upravičenci
1. Do sredstev so upravičena podjetja
ki:
Za začetne investicije in investicije v razširjanje dejavnosti in razvoj ter projekte inovacij:
– niso v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije;
– niso bila na dan 31. 12. 2008 v stanju
kapitalske neustreznosti, kot jo opredeljuje
10. člen Zakona o finančnem poslovanju
podjetij (Uradni list RS, št. 54/99, 110/99,
97/00, 50/02 in 93/02);
– niso od leta 2000 pridobila in niso
v postopku pridobivanja državnih pomoči
za reševanje in prestrukturiranje podjetij
v težavah;
– niso za iste upravičene stroške pridobila sredstev iz državnega ali lokalnega
proračuna ali mednarodnih virov;
– imajo pravočasno in v celoti izpolnjene
pogodbene obveznosti do občine iz predhodnih javnih razpisov, če so na njih sodelovala;
– imajo sedež v Mestni občini Nova Gorica.
Za začetne investicije in investicije v razširjanje dejavnosti in razvoj:
– investirajo na območju Mestne občine
Nova Gorica;
– imajo najmanj eno zaposleno osebo;
– investirajo v: opredmetena osnovna
sredstva za ustanovitev novega obrata ali
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v opredmetena osnovna sredstva za razširitev oziroma razvoj obstoječega obrata
v smislu bistvenih sprememb proizvoda ali
proizvodnega procesa, in sicer v predelovalni, storitveni ali razvojno – raziskovalni
dejavnosti ali v neopredmetena osnovna
sredstva.
Za projekte inovacij:
– za sofinanciranje upravičenih stroškov
za pridobitev patenta, patenta za krajšo
dobo, zaščito blagovne znamke in izdelavo
prototipa so upravičenci tudi fizične osebe
s stalnim bivališčem na območju občine.
2. Do sredstev niso upravičena:
Za začetne investicije in investicije v razširjanje dejavnosti in razvoj ter za projekte
inovacij:
– podjetja, ki delujejo na področju ribiškega in ribogojskega sektorja, kakor jih zajema Uredba Sveta (ES) št. 104/2000;
– podjetja, ki delujejo na področju primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz
seznama v Prilogi I k Pogodbi;
– podjetja, ki delujejo na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v primeru, če je
znesek pomoči določen na podlagi cene ali
količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni
od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna
podjetja dajo na trg ali če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na
primarne proizvajalce;
– podjetja, ki delujejo na področju sektorja premogovništva, kakor so opredeljene
v Uredbi (ES) št, 1407/2002;
– podjetja, ki opravljajo cestne prevoze
blaga za najem ali plačilo in sicer za investicije v nabavo vozil za cestni prevoz tovora.
VI. Drugi pogoji za dodelitev sredstev
Za začetne investicije in investicije v razširjanje dejavnosti in razvoj:
– na podlagi tega javnega razpisa bo
posameznemu upravičencu sofinancirana
le ena investicija, ki predstavlja zaključeno
celoto. V primeru, da posamezni upravičenec prijavi več takšnih investicij, bo naročnik upošteval tisto investicijo, katere znesek
upravičenih stroškov bo najvišji;
– minimalni znesek vseh upravičenih
stroškov (brez DDV) posamezne investicije, ki predstavlja zaključeno celoto, mora
znašati vsaj 4.000,00 EUR.
Investicija se mora ohraniti na območju
občine vsaj tri leta po dodelitvi sredstev.
VII. Upravičeni stroški
Naročnik bo upravičencem sofinanciral
naslednje upravičene stroške:
A) Za začetne investicije in investicije
v razširjanje dejavnosti in razvoj:
– stroške materialnih investicij (nakup
novih strojev in opreme);
– stroški nematerialnih investicij (nakup
patentov, znanja in izkušenj – know how –a,
nepatentiranega tehničnega znanja ter programske opreme, ki je potrebna za izvajanje
proizvodnih procesov).
Za začetno investicijo se šteje investicija v opredmetena osnovna sredstva za
ustanovitev novega obrata na območju občine. Za investicijo v razširjanje dejavnosti
in razvoj se šteje investicija v opredmetena
osnovna sredstva za razširitev oziroma razvoj obstoječega obrata v smislu bistvenih
sprememb proizvoda ali proizvodnega procesa obstoječega obrata v občini v predelovalni, storitveni ali razvojno-raziskovalni
dejavnosti.
Kot začetna investicija oziroma investicija v razširjanje dejavnosti in razvoj se ne
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šteje povečanje obstoječe proizvodnje izdelkov, ki jih upravičenec že proizvaja in
povečanje obsega storitev, ki jih upravičenec že opravlja.
Kot opredmeteno osnovno sredstvo se
šteje sredstvo, ki je oziroma bo v lasti upravičenca in se uporablja pri ustvarjanju pro
izvodov ali opravljanju storitev ter se bo po
pričakovanjih uporabljalo več kot eno obračunsko leto. Kot opredmeteno osnovno
sredstvo se ne šteje sredstvo, ki se uporablja v pisarniške namene.
B) Za projekte inovacij
– stroški za pridobitev patenta;
– stroški za pridobitev patenta za krajšo
dobo;
– stroški za zaščito blagovne znamke;
– materialni stroški za izdelavo prototipa
za gospodarsko dejavnost ter stroški dela
osebja, ki se ukvarja izključno z izdelavo
prototipa. Kot upravičeni stroški se štejejo tisti stroški dela, ki bodo izkazani z izplačilom
in razvidni iz posebne pogodbe o zaposlitvi
ali pogodbe o delu oziroma z aneksom k pogodbi o zaposlitvi ali k pogodbi o delu in so
v skladu z običajnimi tržnimi cenami;
– stroški zunanjih izvajalcev, ki morajo
biti v skladu z običajnimi tržnimi cenami in
z običajnim poslovanjem prijavitelja.
VIII. Višina odobrenih sredstev
Za začetne investicije in investicije v razširjanje dejavnosti:
Skupna višina odobrenih sredstev ne
sme presegati 55% upravičenih stroškov
celotne vrednosti posamezne investicije.
Kot vrednost posamezne investicije se štejejo neto stroški investicije (brez DDV). Maksimalna višina zneska odobrenih sredstev
za sofinanciranje investicije znaša 20.000
EUR.
Za projekte inovacij:
Skupna višina odobrenih sredstev ne
sme presegati 50% vrednosti upravičenih
stroškov prijavljenega projekta inovacij. Pri
odobritvi sredstev se upoštevajo neto stroški
(brez DDV). Maksimalna višina zneska odobrenih sredstev za sofinanciranje projekta
inovacij znaša 10.000 EUR.
Za začetne investicije in investicije v razširjanje dejavnosti in za projekte inovacij:
V primeru, da upravičenec v roku iz XI.
točke tega razpisa investicije oziroma projekta inovacij ne realizira v obsegu, kot ga je
prijavil v vlogi na razpis, se znesek odobrenih sredstev s strani naročnika sorazmerno
zmanjša, v skladu z odobrenim odstotkom
sofinanciranja.
Višina sredstev, ki se dodeli posameznemu upravičencu, se določi na podlagi določb iz pravilnika in tega razpisa, rezultatov
ocenjevanja vseh vlog, višine zaprošenih
sredstev s strani upravičenca ter višine razpoložljivih sredstev.
IX. Izguba pravice do dodelitve sredstev,
nerazdeljena sredstva
Upravičenec izgubi pravico do dodelitve
odobrenih sredstev oziroma sorazmernega
dela odobrenih sredstev, kolikor v roku iz XI.
točke tega razpisa ne realizira oziroma ne
realizira v celoti investicije oziroma projektov inovacij, za katere so mu bila z odločbo
sredstva odobrena.
Razpisana sredstva, ki ostanejo iz razlogov iz prejšnjega odstavka tega člena nerazdeljena, se lahko dodelijo prejemnikom
sredstev, ki so v roku iz XI. točke tega razpisa
v celoti realizirali investicije oziroma projekte inovacij. Predlog prejemnikov sredstev in
razdelitve še nerazdeljenih sredstev pripravi

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
strokovna komisija, pri čemer upošteva namen pravilnika in tega javnega razpisa.
X. Merila za ocenitev vlog
Ukrep A: Za začetne investicije in investicije v razširjanje dejavnosti in razvoj
Komisija bo vloge ocenila na podlagi
spodnjih meril:
– Vloge se ocenijo in glede na zbrano
število točk razvrstijo od vloge z najvišjim
številom točk do vloge z najnižjim številom
točk.
Merilo
Uvajanje novega proizvodnega
programa oziroma procesa
Uvajanje novega storitvenega
programa

Točke

Merilo
Začetna investicija
Razširitev obstoječega podjetja
(registracija nove dejavnosti)

Točke
8

Merilo
Demografsko ogroženo območje

Točke
3

5
3

6

*za potrebe tega razpisa se šteje za demografsko ogroženo območje, območje Trnovsko-Banjške planote (naselja Banjšice,
Bate, Čepovan, Grgar, Grgarske Ravne,
Lazna, Lokovec, Lokve, Nemci, Ravnica,
Trnovo, Voglarji, Podgozd)
UKREP B: Za projekte inovacij:
Komisija bo vloge ocenila in točkovala na
podlagi spodnjih meril:
– vloge se ocenijo in glede na zbrano
število točk razvrstijo od vloge z najvišjim
številom točk do vloge z najnižjim številom
točk.
Merilo
– Pridobitev patenta
– Zaščita blagovne znamke
– Izdelava prototipa

Točke
4
3
5

Pravočasne in popolne vloge bo na podlagi zgoraj navedenih meril ocenila strokovna komisija, imenovana s strani Mestnega
sveta Mestne občine Nova Gorica. Prednost
pri izboru in dodelitvi sredstev imajo upravičenci, ki dobijo najvišjo oceno na osnovi
meril.
V primeru, da bo znesek zaprošenih
sredstev manjši od zneska razpoložljivih
sredstev lahko komisija vsem prosilcem dodeli maksimalno višino odobrenih sredstev
(investicije 55% upravičenih stroškov brez
DDV ali 20.000 EUR; inovacije 50% upravičenih stroškov brez DDV ali 10.000 EUR).
XI. Obdobje za porabo sredstev
Obdobje za katerega so namenjena razpisana proračunska sredstva iz točke IV. je
proračunsko leto 2009 in 2010. Sredstva
bodo dodeljena tistim investicijskim projektom, ki bodo realizirani v času od 16. 9. 2008
do najkasneje 15. 9. 2010, in tistim projektom inovacij, ki bodo realizirani od 16. 9.
2009 do 15. 9. 2010.
XII. Vloge, razpisna dokumentacija, način prijave in razpisni roki
Javni razpis je odprt do 24. 2. 2010. Prijavitelji oddajo vloge v obdobju od objave
razpisa do 24. 2. 2010. Kot pravočasna se
šteje vloga, ki bo najkasneje do 24. 2. 2010,
do 14. ure, prispela po pošti oziroma bo
osebno oddana na naslov Mestna občina
Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000

Nova Gorica (soba 38, 1. nadstropje). Prepozne vloge bodo s sklepom zavržene.
Vloga na razpis mora biti oddana v zaprti ovojnici z ustrezno navedbo na sprednji
strani, dobesedno in brez okrajšav: »Ne
odpiraj – Vloga na javni razpis začetne
investicije in investicije v razširjanje dejavnosti in razvoj ter projektov inovacij«,
z navedenim ukrepom na katerega se prijavljate in s polnim nazivom in naslovom
pošiljatelja.
Obrazec pravilne opreme ovojnice za
prijavo na javni razpis je priložen razpisni
dokumentaciji in ga prilepite na prvo stran
ovojnice.
Vloga se izpolni na obrazcih razpisne dokumentacije. Dokazila se prilagajo v fotokopijah. Naročnik lahko od prijavitelja zahtevati
na vpogled originale dokazil. Naročnik lahko
od prijavitelja zahteva tudi, da predloži listine, s katerimi dokazuje posamezna dejstva
oziroma izjave iz vloge. Vloge, ki ne bodo
izpolnjene na obrazcih razpisne dokumentacije, bodo s sklepom zavržene.
Odpiranje prispelih vlog bo 3. 3. 2010
in ni javno. Strokovna komisija bo v roku 5
delovnih dni od odpiranja pisno pozvala tiste
prijavitelje, katerih vloge niso bile popolne,
da jih dopolnijo. Vloga se šteje za popolno,
če vsebuje vse elemente, ki so določeni
v razpisni dokumentaciji. Neustrezne vloge
(ki ne bodo vsebovale bistvenih elementov
razpisnih zahtev) in nepopolne vloge, ki jih
prijavitelji ne bodo dopolnili v določenem
roku, bodo zavržene.
Odločbe, s katerimi bo odločeno o dodelitvi sredstev, bodo izdane najkasneje v 60
dneh od zaključka razpisa.
XIII. Razpisna dokumentacija
Brezplačna razpisna dokumentacija,
z navodili prijaviteljem za izdelavo vloge,
je na voljo na Oddelku za gospodarstvo
pri Mestni občini Nova Gorica, Trg Edvarda
Kardelja 1, 5000 Nova Gorica (I. nadstropje,
soba št. 29), za člane obrtne zbornice tudi
na Območni obrtni zbornici Nova Gorica,
Gradnikove brigade 6, 5000 Nova Gorica,
vsak delovni dan, med 9. in 12. uro. Razpisno dokumentacijo se lahko posreduje tudi
po elektronski pošti, če prijavitelj na spodaj
navedene elektronske naslove posreduje
prošnjo za dvig razpisne dokumentacije.
Dokumentacija je na voljo tudi na spletni
strani: http://www.nova-gorica.si.
Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan, med 9. in 12. uro, na Oddelku za
gospodarstvo pri Mestni občini Nova Gorica,
na tel. 05/33-50-170 (Tatjana Gregorčič) ali
na tel. 05/33-50-171 (Tanja Žgur), za člane
Obrtne zbornice na Območni obrtni zbornici
na tel. 05/330-66-00 (Boža Loverčič Špacapan), za člane Gospodarske zbornice pa na
tel. 05/33-06-030 (Mirjam Božič). Morebitna
vprašanja je mogoče posredovati kontaktnim
osebam po elektronski pošti: Tanja.Gregorcic@Nova-Gorica.si, Tanja.Zgur@nova-gorica.si, Boza.Lovercic@ozs.si in Mirjam.Bozic@gzs.si.
Mestna občina Nova Gorica
Ob-7662/09
Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, na
podlagi 4. člena Pravilnika o sofinanciranju
letnega programa športa v Mestni občini
Nova Gorica (Uradni list RS, št. 34/07) in
Odloka o proračunu Mestne občine Nova
Gorica za leto 2010 (Uradni list RS, št.
90/09) objavlja

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
javni razpis
za sofinanciranje programov športa v
Mestni občini Nova Gorica v letu 2010
I. Na razpis se lahko prijavijo:
– športna društva in klubi,
– pravne in fizične osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti na področju
športa in izvajajo programe, določene z Nacionalnim programom športa v Republiki
Sloveniji, razen Javnega zavoda za šport
Nova Gorica.
II. Splošni pogoji kandidiranja:
– izvajalci športnih programov morajo
imeti registriran sedež v Mestni občini Nova
Gorica in pretežno delovati na njenem območju,
– najmanj eno leto registrirana dejavnost,
– zagotovljena redna programska vadba
najmanj 36 tednov v letu, razen v primeru, ko izvajalec kandidira za sredstva večjih
prireditev,
– v pogodbeno določenem roku oddano vsebinsko in finančno poročilo o realizaciji letnega programa športa za preteklo
leto in poročilo o namenski porabi sredstev
javnega razpisa, če je prijavitelj na njem
sodeloval.
III. Višina razpisanih proračunskih sredstev je 527.000 €, in sicer iz naslednjih proračunskih postavk:
1. 18/10.043 – sofinanciranje profesionalnih trenerjev 120.000 €,
2. 18/10.047 – program športa
170.000 €,
3. 18/10.048 – večje športne prireditve
50.000 €,
4. 18/10.147 – materialni stroški za športne objekte – klubi in društva 12.000 €,
5. 18/10.057 – sofinanciranje športnih
šol 120.000 €,
6. 18/10.047 – sofinanciranje uporabnine
za športne objekte 55.000 €.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2010 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
IV. Iz proračunskih sredstev se bodo sofinancirali naslednji programi:
1. interesna športna vzgoja predšolskih
in šoloobveznih otrok in mladine,
2. športna vzgoja otrok in mladine,
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
3. kakovostni in vrhunski šport,
4. športna rekreacija,
5. šport invalidov,
6. športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami,
7. delo profesionalnih športnih trenerjev
v društvih oziroma klubih (klubi in društva
lahko zaprosijo za sofinanciranje le enega
profesionalnega trenerja),
8. večje športne prireditve, ki imajo rekreativni značaj in športne prireditve tekmovalnega značaja, ki so organizirane praviloma
na območju Mestne občine Nova Gorica
(organizatorju se sofinancira samo eno večjo športno prireditev),
9. tekoče vzdrževanje javnih športnih
objektov, ki niso v upravljanju Javnega zavoda za šport Nova Gorica.
V. Posebni pogoji kandidiranja:
– športna društva in klubi kandidirajo samostojno,
– za pridobitev sredstev pod točko 9. lahko kandidirajo športna društva, ki upravljajo
z javnimi športnimi objekti,
– društva, ki kandidirajo za pridobitev
sredstev pod točko 7. morajo priložiti tudi
program dela z opredeljenim razvojnim ci-

ljem, predvsem v delu z mladimi ter dokazila
o ustrezni strokovni izobrazbi oziroma usposobljenosti trenerjev,
– društva in klubi, ki so člani Zveze za
tehnično kulturo Nova Gorica ter drugi klubi
in društva, ki so registrirani za opravljanje
dejavnosti s področja tehnične kulture, ne
morejo kandidirati za sredstva iz tega razpisa.
VI. Izbrani programi bodo sofinancirani na podlagi meril za vrednotenje in izbor
programov športa v Mestni občini Nova Gorica, upoštevaje razpoložljiva sredstva na
posamezni proračunski postavki ter za točko
7. tudi na osnovi mnenja strokovne službe
Javnega zavoda za šport Nova Gorica in
Športne zveze Nova Gorica.
VII. Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcih, ki so sestavni del
razpisne dokumentacije. Če prijavitelj prijavlja več programov, mora za vsak posamični program izpolniti ločen obrazec. Prijava
mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem
obrazcu (Prijava - šport 2010).
Razpisna dokumentacija je od dneva te
objave do izteka prijavnega roka dosegljiva
na spletni strani Mestne občine Nova Gorica, www.nova-gorica.si, ali pa jo zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur, v tajništvu Oddelka za družbene (soba III/27) in
na Javnem zavodu za šport Nova Gorica,
Bazoviška 4. Dodatne informacije v zvezi
z razpisom lahko dobijo na tel. 05/33-50-353
(Robert Cencič).
VIII. Prijavo z vsemi prilogami v zaprti
kuverti pošljite kot priporočeno pošiljko na
naslov: Mestna občina Nova Gorica, Oddelek za družbene dejavnosti, Trg Edvarda
Kardelja 1, 5000 Nova Gorica ali osebno
oddajte v glavni pisarni št. 38/I Mestne občine Nova Gorica, z oznako »Javni razpis
– šport 2010 – Ne odpiraj, do vključno 21.
decembra 2009, do 11. ure. Za pravočasno
se šteje prijava, ki do izteka roka (21. 12.
2009, do 11. ure) prispe na naslov naročnika
oziroma je vložena v sprejemni pisarni naročnika (soba 38/I). Na hrbtni strani ovojnice
mora biti navedeno ime in naslov vlagatelja.
Odpiranje vlog bo predvidoma 22. 12. 2009,
ob 14. uri.
Nepravočasne vloge pristojni oddelek
s sklepom zavrže, nepopolne vloge pa mora
prijavitelj dopolniti v postavljenem roku. Če
tega ne stori, pristojni oddelek s sklepom
vlogo zavrže.
IX. Prijavljeni kandidati bodo o sofinanciranju programov obveščeni v zakonsko
določenem roku po zaključku razpisa.
Mestna občina Nova Gorica
Št. 430-1783/2009-1
Ob-7666/09
Na podlagi četrtega odstavka 74. člena
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 –
uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09,
64/09 – popr. in 65/09 – popr.), 10. člena
Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 –
uradno prečiščeno besedilo in 25/08) in 51.
člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno
besedilo) Mestna občina Ljubljana objavlja
javni razpis
za dodelitev koncesije za izvajanje
programa za predšolske otroke –
Kurikuluma za vrtce, ki ga je sprejel
Strokovni svet Republike Slovenije na
26. seji dne 18. 3. 1999
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1. Naročnik (koncedent): Mestna občina
Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana.
2. Dejavnost, ki je predmet koncesije:
Mestna občina Ljubljana bo dodelila koncesijo za izvajanje programa za predšolske
otroke – Kurikuluma za vrtce, ki ga je sprejel
Strokovni svet Republike Slovenije na 26.
seji dne 18. 3. 1999, in sicer deveturnega
dnevnega programa za skupaj največ petdeset oddelkov I. starostnega obdobja na
območju Ljubljane, in sicer najmanj za en in
največ za deset oddelkov na vsakem območju naslednjih šolskih okolišev:
– Osnovne šole Vič, Osnovne šole Kolezija, Osnovne šole Bičevje, Osnovne šole
Trnovo, Osnovne šole Vrhovci, Osnovne
šole Livada;
– Osnovne šole Šentvid, Osnovne šole
Vižmarje Brod, Osnovne šole Šmartno pod
Šmarno goro, Osnovne šole Miška Kranjca
in Osnovne šole Koseze;
– Osnovne šole Narodnega heroja Maksa Pečarja in Osnovne šole Danile Kumar;
– Osnovne šole Nove Jarše, Osnovne
šole Jožeta Moškriča, Osnovne šole Vide
Pregarc, Osnovne šole Ketteja in Murna,
Osnovne šole Božidarja Jakca in Osnovne
šole Sostro;
– Osnovne šole Oskarja Kovačiča,
Osnovne šole Prule in Osnovne šole Toneta Čufarja.
3. Območje izvajanja dejavnosti
Javna služba se bo izvajala na območju
Mestne občine Ljubljana, in sicer na območju spodaj navedenih šolskih okolišev:
A) Osnovne šole Vič, Osnovne šole Kolezija, Osnovne šole Bičevje, Osnovne šole
Trnovo, Osnovne šole Vrhovci, Osnovne
šole Livada,
B) Osnovne šole Šentvid, Osnovne šole
Vižmarje Brod, Osnovne šole Šmartno pod
Šmarno goro, Osnovne šole Miška Kranjca
in Osnovne šole Koseze,
C) Osnovne šole Narodnega heroja Maksa Pečarja in Osnovne šole Danile Kumar,
D) Osnovne šole Nove Jarše, Osnovne
šole Jožeta Moškriča, Osnovne šole Vide
Pregarc, Osnovne šole Ketteja in Murna,
Osnovne šole Božidarja Jakca in Osnovne
šole Sostro,
E) Osnovne šole Oskarja Kovačiča,
Osnovne šole Prule in Osnovne šole Toneta Čufarja.
Šolski okoliš posameznega vzgojno-izobraževalnega zavoda je opredeljen v ustanovitvenem aktu posameznega vzgojnoizobraževalnega zavoda in je objavljen
v Uradnem listu RS, št. 38/08.
4. Čas, za katerega se dodeljuje koncesija in začetek izvajanja dejavnosti
Mestna občina Ljubljana bo dodelila koncesijo za določen čas, in sicer za obdobje
petih let.
Koncesionar mora začeti opravljati dejavnost najkasneje v roku treh mesecev po
sklenitvi pogodbe o koncesiji.
5. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat za opravljanje dejavnosti (za podelitev
koncesije)
Na javni razpis za dodelitev koncesije
se lahko prijavi zasebni vrtec, ki izpolnjuje
naslednje pogoje:
1. Kandidat mora biti vpisan v razvid
izvajalcev javno veljavnih programov predšolske vzgoje pri Ministrstvu za šolstvo in
šport;
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2. Kandidat mora imeti na območju
Mestne občine Ljubljana, in sicer na območju šolskega okoliša, za katerega kandidira,
zagotovljene prostore in opremo v skladu
s predpisi;
3. Kandidat mora imeti zagotovljene
strokovno usposobljene delavce v skladu
s predpisi;
4. Kandidat bo izvajal deveturni dnevni program;
5. Kandidat mora imeti program razvoja s finančnim načrtom za naslednjih pet
let ter letni delovni načrt;
6. Kandidat mora imeti kalkulacijo
cene programa;
7. Kandidat bo moral opravljati dejavnost za ceno programa, ki jo skladno
s predpisi določi Mestni svet Mestne občine
Ljubljana;
8. Kandidat mora izpolnjevati morebitne druge pogoje za podelitev koncesije
v skladu z veljavnimi predpisi;
9. Kandidat mora podati izjavo o pričetku dejavnosti;
10. Kandidat mora imeti pozitivne reference za izvajanje predšolskih programov
in pozitivne reference staršev. Ponudnik
v ponudbi priloži vsaj eno pozitivno referenco za obdobje zadnjih deset let kot je
predmet javnega razpisa in pozitivne reference staršev;
11. Kandidat mora najkasneje pred
podpisom koncesije zavarovati objekt za
objektivno odgovornost.
Način izpolnjevanja teh pogojev je opredeljen v navodilih kandidatom za pripravo
ponudbe.
6. Merila za izbiro
Pri izbiri koncesionarja se upoštevajo naslednja merila po posameznih območjih:
A) Na območju šolskih okolišev: Osnovne šole Vič, Osnovne šole Kolezija, Osnovne
šole Bičevje, Osnovne šole Trnovo, Osnovne šole Vrhovci, Osnovne šole Livada: najmanj 1 oddelek in največ 10 oddelkov.
1. Krajši rok pričetka izvajanja javne službe maks. 60 točk
Skrajni rok za začetek opravljanja dejavnosti je tri mesece po sklenitvi pogodbe
o koncesiji.
0–15 dni od dneva sklenitve pogodbe
o koncesiji – 60 točk,
16–30 dni od dneva sklenitve pogodbe
o koncesiji – 48 točk,
31–45 dni od dneva sklenitve pogodbe
o koncesiji – 36 točk,
46–60 dni od dneva sklenitve pogodbe
o koncesiji – 24 točk,
61–75 dni od dneva sklenitve pogodbe
o koncesiji – 12 točk,
76–90 dni od dneva sklenitve pogodbe
o koncesiji – 0 točk.
2. Število oddelkov 40 točk
Kandidat, ki bo ponudil en oddelek bo
ovrednoten z 0 točkami. Kandidat, ki bo
ponudil 10 oddelkov dobi 40 točk. Kolikor
kandidat ponudi več kot en oddelek, se vsak
oddelek posebej ovrednoti s 4 točkami.
Kandidat, ki bo dosegel skupno najvišje
število točk, bo izbran za izvajanje koncesije
na tem sklopu. V primeru, da bosta dva ali
več kandidatov dosegla enako število točk,
bo izbran kandidat, ki je ponudil krajši rok
pričetka izvajanja javne službe.
B) Na območju šolskih okolišev: Osnovne šole Šentvid, Osnovne šole Vižmarje
Brod, Osnovne šole Šmartno pod Šmarno goro, Osnovne šole Miška Kranjca in
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Osnovne šole Koseze: najmanj 1 oddelek
in največ 10 oddelkov.
1. Krajši rok pričetka izvajanja javne službe maks. 60 točk
Skrajni rok za začetek opravljanja dejavnosti je tri mesece po sklenitvi pogodbe
o koncesiji.
0–15 dni od dneva sklenitve pogodbe
o koncesiji – 60 točk,
16–30 dni od dneva sklenitve pogodbe
o koncesiji – 48 točk,
31–45 dni od dneva sklenitve pogodbe
o koncesiji – 36 točk,
46–60 dni od dneva sklenitve pogodbe
o koncesiji – 24 točk,
61–75 dni od dneva sklenitve pogodbe
o koncesiji – 12 točk,
76–90 dni od dneva sklenitve pogodbe
o koncesiji – 0 točk.
2. Število oddelkov 40 točk
Kandidat, ki bo ponudil en oddelek bo
ovrednoten z 0 točkami. Kandidat, ki bo
ponudil 10 oddelkov dobi 40 točk. Kolikor
kandidat ponudi več kot en oddelek, se vsak
oddelek posebej ovrednoti s 4 točkami.
Kandidat, ki bo dosegel skupno najvišje
število točk, bo izbran za izvajanje koncesije
na tem sklopu. V primeru, da bosta dva ali
več kandidatov dosegla enako število točk
bo izbran kandidat, ki je ponudil krajši rok
pričetka izvajanja javne službe.
C) Na območju šolskega okoliša Osnovne šole Narodnega heroja Maksa Pečarja
in Osnovne šole Danile Kumar: najmanj 1
oddelek in največ 10 oddelkov.
1. Krajši rok pričetka izvajanja javne službe maks. 60 točk
Skrajni rok za začetek opravljanja dejavnosti je tri mesece po sklenitvi pogodbe
o koncesiji.
0–15 dni od dneva sklenitve pogodbe
o koncesiji – 60 točk,
16–30 dni od dneva sklenitve pogodbe
o koncesiji – 48 točk,
31–45 dni od dneva sklenitve pogodbe
o koncesiji – 36 točk,
46–60 dni od dneva sklenitve pogodbe
o koncesiji – 24 točk,
61–75 dni od dneva sklenitve pogodbe
o koncesiji – 12 točk,
76–90 dni od dneva sklenitve pogodbe
o koncesiji – 0 točk.
2. Število oddelkov 40 točk
Kandidat, ki bo ponudil en oddelek bo
ovrednoten z 0 točkami. Kandidat, ki bo
ponudil 10 oddelkov dobi 40 točk. Kolikor
kandidat ponudi več kot en oddelek, se vsak
oddelek posebej ovrednoti s 4 točkami.
Kandidat, ki bo dosegel skupno najvišje
število točk, bo izbran za izvajanje koncesije
na tem sklopu. V primeru, da bosta dva ali
več kandidat dosegla enako število točk bo
izbran kandidat, ki je ponudil krajši rok pričetka izvajanja javne službe.
D) Na območju šolskega okoliša Osnovne šole Nove Jarše, Osnovne šole Jožeta Moškriča, Osnovne šole Vide Pregarc,
Osnovne šole Ketteja in Murna, Osnovne
šole Božidarja Jakca in Osnovne šole Sostro: najmanj 1 oddelek in največ 10 oddelkov.
1. Krajši rok pričetka izvajanja javne službe maks. 60 točk
Skrajni rok za začetek opravljanja dejavnosti je tri mesece po sklenitvi pogodbe
o koncesiji.
0–15 dni od dneva sklenitve pogodbe
o koncesiji – 60 točk,

16–30 dni od dneva sklenitve pogodbe
o koncesiji – 48 točk,
31–45 dni od dneva sklenitve pogodbe
o koncesiji – 36 točk,
46–60 dni od dneva sklenitve pogodbe
o koncesiji – 24 točk,
61–75 dni od dneva sklenitve pogodbe
o koncesiji – 12 točk,
76–90 dni od dneva sklenitve pogodbe
o koncesiji – 0 točk.
2. Število oddelkov 40 točk
Kandidat, ki bo ponudil en oddelek bo
ovrednoten z 0 točkami. Kandidat, ki bo
ponudil 10 oddelkov dobi 40 točk. Kolikor
kandidat ponudi več kot en oddelek, se vsak
oddelek posebej ovrednoti s 4 točkami.
Kandidat, ki bo dosegel skupno najvišje
število točk, bo izbran za izvajanje koncesije
na tem sklopu. V primeru, da bosta dva ali
več kandidatov dosegla enako število točk
bo izbran kandidat, ki je ponudil krajši rok
pričetka izvajanja javne službe.
E) Na območju šolskih okolišev: Osnovne šole Oskarja Kovačiča, Osnovne šole
Prule in Osnovne šole Toneta Čufarja: najmanj 1 oddelek in največ 10 oddelkov.
Skrajni rok za začetek opravljanja dejavnosti je tri mesece po sklenitvi pogodbe
o koncesiji.
0–15 dni od dneva sklenitve pogodbe
o koncesiji – 60 točk,
16–30 dni od dneva sklenitve pogodbe
o koncesiji – 48 točk,
31–45 dni od dneva sklenitve pogodbe
o koncesiji – 36 točk,
46–60 dni od dneva sklenitve pogodbe
o koncesiji – 24 točk,
61–75 dni od dneva sklenitve pogodbe
o koncesiji – 12 točk,
76–90 dni od dneva sklenitve pogodbe
o koncesiji – 0 točk.
2. Število oddelkov 40 točk
Kandidat, ki bo ponudil en oddelek bo
ovrednoten z 0 točkami. Kandidat, ki bo ponudil 10 oddelkov dobi 40 točk. Kolikor ponudnik ponudi več kot en oddelek, se vsak
oddelek posebej ovrednoti s 4 točkami.
Kandidat, ki bo dosegel skupno najvišje
število točk, bo izbran za izvajanje koncesije
na tem sklopu. V primeru, da bosta dva ali
več kandidatov dosegla enako število točk
bo izbran kandidat, ki je ponudil krajši rok
pričetka izvajanja javne službe.
7. Navodila za izdelavo prijave na javni
razpis (vloge) in zahtevane sestavine vloge
so podane v razpisni dokumentaciji
8. Način oddaje in rok za oddajo prijav
na javni razpis
Kandidati za dodelitev koncesije morajo
oddati prijavo na javni razpis v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – Prijava na javni
razpis: Koncesija za program za predšolske
otroke«. Prijavo na javni razpis morajo oddati do 22. 12. 2009.
Kandidati lahko oddajo prijavo v Glavni
pisarni Mestne uprave Mestne občine Ljub
ljana, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, Ljub
ljana, ali pošljejo po pošti na naslov: Mestna
občina Ljubljana, Mestna uprava, glavna pisarna, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, 1000
Ljubljana.
Šteje se, da je prijava na javni razpis, oddana po pošti z navadno pošiljko, pravočasna, če prispe na Mestno občino Ljubljana
do roka za oddajo prijav. Če je prijava na
javni razpis oddana na pošti s priporočeno
pošiljko, se šteje, da je oddana pravočasno,
če je bila oddana na pošti s priporočeno
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pošiljko najkasneje do dne 22. 12. 2009,
do 24. ure.
9. Mestna občina Ljubljana bo o izbiri
odločila z odločbo v 30 dneh po izteku roka
za prijavo.
10. Odpiranje prijav: odpiranje prijav na
javni razpis bo dne 28. 12. 2009, ob 10. uri,
v prostorih Mestne občine Ljubljana, Mestne
uprave, Oddelka za predšolsko vzgojo in
izobraževanje, Resljeva 18, Ljubljana. Odpiranje prijav ne bo javno.
11. Razpisna dokumentacija: razpisna
dokumentacija je dosegljiva na spletni strani Mestne občine Ljubljana: http://www.
ljubljana.si, interesenti pa jo lahko dvignejo tudi v tajništvu Oddelka za predšolsko
vzgojo in izobraževanje Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Resljeva 18, Ljub
ljana, II. nadstropje; dodatne informacije:
Ana Potočnik, tel. 01/306-40-46, Mateja
Bole tel. 01/306-40-23, Nina Markoli, tel.
01/306-40-37, e-naslov: ana.potocnik@ljubljana.si; mateja.bole@ljubljana.si, nina.markoli@ljubljana.si, faks 01/306-40-12.
12. Informativni dan: informativni dan za
zainteresirane ponudnike bo 26. 11. 2009,
ob 15. uri, v veliki sejni sobi Mestnega sveta,
Magistrat, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana.
Mestna občina Ljubljana
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Javne dražbe
Št. 478-17/2009-4
Ob-7567/09
Republika Slovenija, Ministrstvo za
zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana 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, 94/07, 55/09
– odl. US: U-I-294/07-16) ter sklepa Vlade
Republike Slovenije št. 47800-6/2009/18
z dne 17. 9. 2009, s katerim so bile sprejete Dopolnitve št. 2 Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem države
v posamični vrednosti pod 300.000,00 EUR
za organe državne uprave in za pravosodne
organe za leto 2009, naslednjo
javno dražbo
za prodajo stanovanja
I. Lastnik: Republika Slovenija, Vlada
RS, Gregorčičeva 20, Ljubljana. Upravljavec in organizator: Ministrstvo za zdravje,
Štefanova 5, 1000 Ljubljana.
II. Opis predmeta prodaje: stanovanje na
naslovu Povšetova ulica 36, 1000 Ljubljana,
s št. 9, v pritličju večstanovanjskega objekta. Sestoji iz predsobe, kuhinje, kopalnice
in dveh sob, skupna površina prostorov je
52,17 m2. K stanovanju sodi tudi klet v izmeri 2,63 m2 in lesena drvarnica v izmeri
1,28 m2. Identifikacijska št. dela stavbe 9, št.
stavbe 188, stoječa na parceli št. 75/1, k.o.
1727 Poljansko predmestje. Stanovanje je
vpisano pri zemljiškoknjižnem podvložku št.
718/9, last Republike Slovenije.
Prosto je vseh bremen in plomb. Stanovanje je prazno.
III. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
javne dražbe:
1. Vrsta pravnega posla: prodajna pogodba.
2. Izklicna cena nepremičnine je:
50.000,00 EUR.
Pogoji višanja izklicne cene: najnižji znesek za katerega je možno višati izklicno
ceno je 1.000 €.
Cena ne vključuje davka od prometa nepremičnin in stroškov izvedbe pravnega posla. Te stroške nosi kupec.
3. Dražijo lahko fizične in pravne osebe,
ki resnost svoje ponudbe izkažejo s plačilom
varščine v višini 10% od izklicne cene na
podračun Izvrševanja proračuna Republike
Slovenije št. 01100-6300109972, sklic na št.
18 10995-7221002-27112009.
Na dražbi kot dražitelj ne morejo sodelovati cenilec, člani komisije in z njimi povezane osebe.
Po končani javni dražbi se plačana varščina, brez obresti, v roku 15 dni vrne tistim
dražiteljem, ki v postopku javne dražbe niso
uspeli. Najugodnejšemu dražitelju pa se plačana varščina všteje v ceno.
4. Način in rok plačila kupnine: kupec,
tj. najugodnejši dražitelj mora pogodbo
podpisati najkasneje v 5 dneh po zaključku javne dražbe. Plačilo kupnine je v 8
dneh po podpisu pogodbe na podračun Izvrševanja proračuna Republike Slovenije št. 01100-6300109972, sklic na št. 18
10955-7221002-27112009, pri čemer se

položena varščina všteje v kupnino. Plačilo
celotne kupnine, v roku 8 dni po podpisu
pogodbe, je bistvena sestavina pravnega
posla.
5. Če kupec v roku, ki je določen v 4. točki ne sklene pogodbe oziroma odstopi od
pogodbe ali kupnine ne plača v dogovorjenem roku, ima prodajalec pravico odstopiti
od pogodbe oziroma razdreti že sklenjeno
pogodbo, brez dodatnega roka za izpolnitev.
6. Prenos lastništva se opravi po plačilu
kupnine.
IV. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Pravne osebe morajo pred pričetkom
javne dražbe komisiji za vodenje postopka
javne dražbe predložiti naslednje podatke
oziroma listine:
– izpisek iz Poslovnega registra Slovenije pravnih oseb, ki ne sme biti starejši
od treh mesecev ter telefonsko številko in
e-mail,
– pooblastilo za zastopanje pravne osebe (če se v imenu ponudnika javne dražbe
udeleži pooblaščenec),
– ime in priimek ter naslov pooblaščene
osebe za podpis pogodbe, njeno telefonsko
številko,
– predloži izvirnik osebnega dokumenta,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih,
– potrdilo o plačani varščini,
– številko transakcijskega računa za potrebe vračila varščine.
Fizične osebe morajo pred pričetkom
javne dražbe komisiji za vodenje postopka
javne dražbe predložiti naslednje podatke
oziroma listine:
– predloži izvirnik osebnega dokumenta,
– fotokopijo davčne številke,
– potrdilo o plačani varščini,
– številko transakcijskega računa za potrebe vračila varščine,
– ime in priimek, točen naslov (ulica,
hišna številka, poštna številka), telefon in
e-mail pooblaščene osebe za podpis pogodbe, ki se mora izkazati z notarsko overjenim
pooblastilom.
Vsi dražitelji morajo 1 uro pred pričetkom javne dražbe komisiji predložiti potrdilo
o vplačani kavciji, izdano s strani banke, iz
katerega je razviden točen čas izvedbe naloga in celotno številko transakcijskega računa za primer vračila kavcije ter vsa ostala
zahtevana potrdila in dokumente.
Organizator javne dražbe bo potrdil vse
pravilne in pravočasne prijave.
V. Postopek
Javna dražba se bo izvedla dne 7. 12.
2009, ob 10. uri v srednji sejni sobi na naslovu: Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5,
1000 Ljubljana, I. nadstropje.
VI. Drugi pogoji
S trenutkom razglasitve prodaje predmeta dražbe najugodnejšemu dražitelju s strani predsednika dražbene komisije, nastane
obveznost najugodnejšega dražitelja, da
s prodajalcem v roku 5 dni po opravljeni
javni dražbi sklene pogodbo o prodaji stanovanja.

Javna dražba je končana, ko voditelj
dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
Javno dražbo bo izvedla Komisija za vodenje in nadzor postopka prodaje v skladu
z Uredbo o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07,
94/07, 55/09 – odl. US: U-I-294/07-16).
Če najugodnejši dražitelj ne bo sklenil
prodajne pogodbe v navedenem roku, bo
postopek javne dražbe razveljavljen, vplačana varščina pa bo zadržana.
Vlada RS ali komisija stvarnega premoženja s soglasjem predstojnika upravljavca
lahko do sklenitve pravnega posla postopek
prodaje ustavita, pri čemer se povrne stroške dražiteljem v višini izkazanih stroškov.
VI. Drugo
Zainteresirani kupci lahko dobijo osnutek
prodajne pogodbe na Ministrstvu za zdravje,
Štefanova 5, 1000 Ljubljana, po e-mailu ali
po pošti.
Vse informacije v zvezi s prodajo se lahko
dobijo na Ministrstvu za zdravje, Štefanova
5, 1000 Ljubljana. Kontaktna oseba je Anita
Tomc, univ. dipl. prav., tel. 01/478-68-35 in
je dosegljiva vsak dan od dneva objave do
dneva javne dražbe med 9. in 15. uro.
Ogled stanovanja je možen dne 2. 12.
2009, med 10. in 12. uro, po predhodnem
dogovoru z Zorislavo Cimperman, na tel.
01/478-69-56.
Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno–kupljeno«.
Prodajalec lahko začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla
brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti.
Ministrstvo za zdravje
Št. 536/09
Ob-7568/09
Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07)
in Uredbo o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07
in 94/07), zaradi neuspešne prve dražbe
objavlja
ponovno javno dražbo
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za
kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana.
2. Opis predmetov prodaje: predmet prodaje sta nepremičnini parc. št. 534/10, dvorišče v izmeri 1090 m2 s poslovno stavbo
v izmeri 23 m2 in parc. št. 534/11, poslovna
stavba v izmeri 201 m2, kar v naravi predstavlja stavbo, pomožni objekt in zemljišče
v območju kompleksa nekdanje Kojičeve
vojašnice v Tolminu, vse vpisano pri vl. št.
54, k.o. Tolmin, katerih upravljavec je na
podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije
št. 830-00/98-2 (N) z dne 22. 10. 1998 Ministrstvo za kulturo. Nepremičnini sta prosti
bremen in stvari. Iz potrdila o namenski rabi
prostora Občine Tolmin št. 3501-0147/09
z dne 12. 8. 2009 izhaja, da se parc. št.
534/10 in parc. št. 534/11, k.o. Tolmin vas,
nahajata v območju, namenjenem pretežno
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za oskrbne, storitvene, proizvodne in servisne dejavnosti. Občina Tolmin ne uveljavlja
predkupne pravice, niti začasnih ukrepov za
zavarovanje.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnine. Ker je bila javna dražba z dne
5. 11. 2009 neuspešna, se na podlagi četrte
alineje 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list
RS, št. 14/07) ponovno izvaja javna dražba
s 15% znižano izklicno ceno.
4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja: za nepremičnino, ki je predmet prodaje,
je izklicna cena 93.500,00 EUR, najnižji znesek višanja je 1.000,00 EUR. Davek na promet nepremičnin po stopnji 2% ni vključen
v ceno in ga kupec plača poleg kupnine.
5. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se plača v 8 dneh po javni dražbi in sklenitvi pogodbe.
Plačilo celotne kupnine v določenem
roku je bistvena sestavina pravnega posla.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo potekala na Ministrstvu za kulturo,
Maistrova 10, Ljubljana, v veliki sejni sobi
v 3. nadstropju, 16. 12. 2009, z začetkom
ob 10. uri.
7. Višina varščine
Varščina za nepremičnini znaša 9.350,00
EUR in se plača na podračun proračuna
Republike Slovenije št. 01100-6300109972,
z navedbo namena nakazila: Javna dražba
– Tolmin.
Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v 15 dneh po opravljeni
javni dražbi. Dražiteljem, ki varščino plačajo, k javni dražbi pa ne pristopijo, varščina
zapade.
8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in
ogled predmetov javne dražbe
Ogled predmeta javne dražbe je možen
po predhodnem dogovoru. Za dodatne informacije v zvezi z ogledom nepremičnine se obrnite na Alenko Črnič, Ministrstvo
za kulturo, Maistrova ulica 10, Ljubljana,
tel. 01/369-59-66, e-pošta: alenka.crnic@gov.si.
Vse dodatne informacije v zvezi z izvedbo javne dražbe in v zvezi s prijavo udeležbe
bodo objavljene na spletni strani http://www.
mk.gov.si/.
9. Drugi pogoji za udeležbo na javni
dražbi
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo
lastniki nepremičnin.
Dražitelji morajo najkasneje do 14. 12.
2009, v zaprti kuverti z napisom »Ne odpiraj, javna dražba«, na naslov Ministrstvo za
kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana priporočeno po pošti ali osebno na vložišče
oddati:
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
(tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne
institucijam, od katerih se zahteva potrdilo
za slovenske državljane, če takega potrdila
ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno
pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane
davke in prispevke);
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
niso imeli blokiranega TRR (velja za pravne
osebe in s.p., – tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi
državi enakovredne institucijam, od katerih
se zahteva potrdila za slovenske pravne

osebe, če takega potrdila ne more pridobiti,
pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni
imel blokiranega TRR);
– pooblastilo za sodelovanje na dražbi,
če dražitelj ni zastopnik;
– dokazilo o plačani varščini.
Dražitelji, ki iz objektivnih razlogov niso
mogli pravočasno pridobiti dokazil iz prve,
druge ali tretje alineje te točke, lahko le-te
predložijo na dan javne dražbe.
Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev
iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo
vodila dražbo, iz postopka izločeni.
Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo
in drugo) plača kupec. Nepremičnini bosta
prodani po načelu videno kupljeno, zato se
morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne
pogodbe ne upoštevajo.
Ministrstvo za kulturo
Št. 478-274/2009-1
Ob-7705/09
Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000
Ljubljana, v skladu z Zakonom o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbo o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07), objavlja
javno dražbo
prodaje nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javnih
dražb: Republika Slovenija, Ministrstvo za
obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljub
ljana.
Postopek javne dražbe vodi Komisija
Ministrstva za obrambo RS za vodenje in
nadzor postopka razpolaganja s stvarnim
premoženjem – pristojna komisija.
II. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega premoženja.
III. Opis predmetov prodaje:
A) Stanovanja
1. Enosobno stanovanje (prazno), št. 2,
v PR., v izmeri 35,46 m2, v stanovanjski
stavbi na naslovu Rožna ulica 5, Mokronog,
stoječe na parc. št. 42/12 zkv 1276, k.o. Mokronog, ident. št. 1412/1254/1, letnik 1978,
(tablica Mors 20476).
a) Ogled stanovanja:
– 1. 12. 2009, od 13. do 14. ure,
– 2. 12. 2009, od 13. do 14. ure.
b) Izklicna cena: 28.500,00 EUR eurov.
2. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 2,
v 2. in 1. etaži, v izmeri 76,84 m2, v stanovanjski stavbi na naslovu Vošnjakova ul. 8,
Slovenska Bistrica, podvložek 2971/2, 2.E,
k.o. Slovenska Bistrica (753), letnik 1958,
(tablica Mors 26990).
a) Ogled stanovanja:
– 1. 12. 2009, od 12.45 do 13.45,
– 2. 12. 2009, od 12.45 do 13.45.
b) Izklicna cena: 53.295,00 EUR.
3. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 2,
v 2. in 1. etaži, v izmeri 62,25 m2, v stanovanjski stavbi na naslovu Slovenska ul. 2,
Slovenska Bistrica, podvložek 894, 2.E, k.o.
Slovenska Bistrica (753), letnik 1964, (tablica Mors 26997).
a) Ogled stanovanja:
– 1. 12. 2009, od 11.45 do 12.45,
– 2. 12. 2009, od 11.45 do 12.45.
b) Izklicna cena: 36.385,00 EUR.
4. Trisobno stanovanje (prazno), št. 17,
v IV. nad., v izmeri 73,24 m2, v stanovanjski stavbi na naslovu Bizeljska cesta 25,
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Brežice, stoječe na parc. št. 391, k.o. Brežice, letnik 1965, iden. št. 1300/579/- (tablica
Mors 27378).
a) Ogled stanovanja:
– 1. 12. 2009, od 13. do 14. ure,
– 2. 12. 2009, od 11. do 12. ure.
b) Izklicna cena: 53.010,00 EUR.
5. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 11,
v II. nad., v izmeri 63,43 m2, v stanovanjski stavbi na naslovu Rozmanova ul. 24a,
Ilirska Bistrica, stoječe na parc. št. 432/2,
k.o. Ilirska Bistrica, letnik 1978, ident. št.
2525/926/0 (tablica Mors 25030).
a) Ogled stanovanja:
– 1. 12. 2009, od 9. do 10. ure,
– 2. 12. 2009, od 12.45 do 13.45.
b) Izklicna cena: 52.820,00 EUR.
6. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 4,
v I. nad., v izmeri 75,12 m2, v stanovanjski
stavbi, na naslovu Pod Zavrtnice 9, Pivka,
stoječe na parc. št. 4230/14, k.o. Petelinje,
letnik 1952, ident. št. 2501/641/0 (tablica
Mors 25789).
a) Ogled stanovanja:
– 1. 12. 2009, od 12.15 do 13.15,
– 2. 12. 2009, od 9.30 do 10.30.
b) Izklicna cena: 60.325,00 EUR.
7. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 5,
v II. nad., v izmeri 75,79 m2, v stanovanjski
stavbi, na naslovu Pod Zavrtnice 11, Pivka,
stoječe na parc. št. 4230/15, k.o. Petelinje,
id št. 2501/648/ letnik 1952, (tablica Mors
25795).
a) Ogled stanovanja:
– 1. 12. 2009, od 12.15 do 13.15,
– 2. 12. 2009, od 9.30 do 10.30.
b) Izklicna cena: 51.680,00 EUR.
8. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 1,
v PR, v izmeri 67,70 m2, v stanovanjski
stavbi, na naslovu Pod Zavrtnice 11, Pivka,
stoječe na parc. št. 4230/15, k.o. Petelinje,
ident. št. 2501/648/, letnik 1952, (tablica
Mors 25790).
a) Ogled stanovanja:
– 1. 12. 2009, od 12.15 do 13.15,
– 2. 12. 2009, od 9.30 do 10.30.
b) Izklicna cena: 55.195,00 EUR.
9. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 17,
v III. nad., v izmeri 54,57 m2, v stanovanjski stavbi, na naslovu Kolodvorska cesta
22b, Pivka, stoječe na parc. št. 4235/5, k.o.
Petelinje (2501), letnik 1975, (tablica Mors
28071).
a) Ogled stanovanja:
– 1. 12. 2009, od 11. do 12. ure,
– 2. 12. 2009, od 10.45 do 11.45.
b) Izklicna cena: 44.080,00 EUR.
10. Dvosobno stanovanje s kabinetom (prazno), z ident. št. 11.E (cela id. št.
2392/966/11), št. 10, v II. nad., v izmeri
56,19 m2 in ident. št. 24.E, klet št. K 10, (cela
id. št. 2392/966/24), v stanovanjski stavbi
na naslovu Bevkova 1, Ajdovščina, ležeči
na parc. št. 1275/29, podvložek 1607/12,
k.o. Ajdovščina (2392), letnik 1978, (tablica
Mors 20899).
a) Ogled stanovanja:
– 1. 12. 2009, od 13.45 do 14.45,
– 2. 12. 2009, od 13.45 do 14.45.
b) Izklicna cena: 76.285,00 EUR.
11. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 3,
v I. nad., v izmeri 74,85 m2, s kletjo v stanovanjski stavbi, na naslovu Cesta IV. prekomorske 10, Ajdovščina, ležeče na parc. št.
874, zkv 454, k.o. Ajdovščina (2392) letnik
1960, (tablica Mors 25261).
a) Ogled stanovanja:
– 1. 12. 2009, od 11.15 do 12.15,
– 2. 12. 2009, od 11.15 do 12.15.
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b) Izklicna cena: 59.185,00 EUR.
12. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 4,
v I. nad., v izmeri 74,89 m2, s kletjo v stanovanjski stavbi, na naslovu Cesta IV. prekomorske 10, Ajdovščina, ležeče na parc. št.
874, zkv 454, k.o. Ajdovščina (2392), letnik
1960, (tablica Mors 25262).
a) Ogled stanovanja:
– 1. 12. 2009, od 11.15 do 12.15,
– 2. 12. 2009, od 11.15 do 12.15.
b) Izklicna cena: 59.185,00 EUR.
13. Dvosobno stanovanje (prazno), št.
10, v II. nad., v izmeri 56,91 m2, s kletjo
v stanovanjski stavbi, na naslovu Tovarniška cesta 3b, Ajdovščina, ležeče na parc.
št. 1328/1, k.o. Ajdovščina, id. št. 2392/662/
letnik 1971, (tablica Mors 25212).
a) Ogled stanovanja:
– 1. 12. 2009, od 9. do 10. ure,
– 2. 12. 2009, od 9. do 10. ure.
b) Izklicna cena: 62.510,00 EUR.
14. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 5,
v I. nad., v izmeri 57,23 m2, s kletjo v stanovanjski stavbi, na naslovu Tovarniška cesta
3b, Ajdovščina, ležeče na parc. št. 1328/1,
k.o. Ajdovščina, id. št. 2392/662/ letnik 1971,
(tablica Mors 25226).
a) Ogled stanovanja:
– 1. 12. 2009, od 9. do 10. ure,
– 2. 12. 2009, od 9. do 10. ure.
b) Izklicna cena: 62.510,00 EUR.
15. Dvosobno stanovanje (prazno), št.
5, v II. nad., v izmeri 85,19 m2, s kletjo,
v stanovanjski stavbi na naslovu Na Livadi
3, Ajdovščina, ležeče na parc. št. 1083, k.o.
Ajdovščina, id. št. 2392/452/ letnik 1955,
(tablica Mors 25282).
a) Ogled stanovanja:
– 1. 12. 2009, od 12.30 do 13.30,
– 2. 12. 2009, od 12.30 do 13.30.
b) Izklicna cena: 67.260,00 EUR.
16. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 4,
v I. nad., v izmeri 81,63 m2, s kletjo, v stanovanjski stavbi na naslovu na Livadi 4, ležeče
na parc. št. 1084, zkv 1899 k.o. Ajdovščina,
id. št. 2392/453/ letnik 1955, (tablica Mors
25285).
a) Ogled stanovanja:
– 1. 12. 2009, od 12.30 do 13.30,
– 2. 12. 2009, od 12.30 do 13.30.
b) Izklicna cena: 64.410,00 EUR.
17. Enosobno stanovanje (prazno), št. 3,
v I. nad., v izmeri 39,45 m2, s kletjo, v stanovanjski stavbi, na naslovu Idrijska cesta
3, ležeče na parc. št. 1085, zkv 454 k.o.
Ajdovščina id. št. 2392/ 307/ letnik 1947,
(tablica Mors 25247).
a) Ogled stanovanja:
– 1. 12. 2009, od 9. do 10. ure,
– 2. 12. 2009, od 9. do 10. ure.
b) Izklicna cena: 38.000,00 EUR.
18. Enosobno stanovanje (prazno),
z ident. št. 3.E, št. S 3, v I. nad., v izmeri
47,27 m2, s kletjo v stanovanjski stavbi, na
naslovu Cesta 18. aprila 5, Vipava, ležeče na parc. št. 1713/74, 1713/73, 1713/72,
podvložek 2235/3, k.o. Vipava (2401), letnik
1978, (tablica Mors 20727).
a) Ogled stanovanja:
– 1. 12. 2009 od 10.15 do 11.15,
– 2. 12. 2009 od 10.15 do 11.15.
b) Izklicna cena: 44.935,00 EUR.
B) Objekti:
1. »Poslovno trgovski center Ideal v Ribnici oziroma nekdanji Dom JLA v Ribnici«,
objekta (ID 984, št. dela stavbe 1), s pripadajočo parc. št. 7/2, dvorišče v izmeri
376 m2, objekta (ID 87, št. dela stavbe 1)
s pripadajočo parc. št. 9/2, posl. st. v izmeri
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1.528 m2, objekta (ID 993, št. dela stavbe
1) s pripadajočo parc. št. 12/2, funk. objekt
v izmeri 13 m2, objekta (ID 1311, št. dela
stavbe 1) s pripadajočo parc. št. 12/1, dvorišče v izmeri 1.858 m2, parc. št. 12/3, dvorišče v izmeri 38 m2, objekt (ID 961, št. dela
stavbe 1) s pripadajočo parc. št. 7/4, igrišče
v izmeri 1.967 m2, k.o. Ribnica (1625), vse
ZKV 1798.
(Občina je pooblastila Ministrstvo za
obrambo, da izvaja prodajo nepremičnin
v celoti, kontaktna oseba za ogled je Zalka Gorše, tel. 01/837-20-28, za predhodno
najavo ogleda)
a) Izklicna cena: 1.246.000 eurov.
Iz potrdila o namenski rabi zemljišča
Občine Ribnica, št. 3501-0400/2009, z dne
1. 9. 2009 izhaja, da so navedena zemljišča
– centralne funkcije v naselju in se nahajajo
na območju javne infrastrukture R7/CI, da
parc. št. 12/2 in 12/3 ležita v območju evidentirane kulturne dediščine in da parc. št.
7/4 leži v varnostnem pasu državne ceste.
Kupec se z nakupom navedenih nepremičnin zaveže, da bo dopustil dostop oziroma neovirano uporabo delov parc. št. 12/1
in 12/3 v korist gospodujočih zemljišč, parc.
št. 2/15, 2/17, 2/14, 2/16, 2/13, 2/10, 2/9,
2/8, 2/6 in 2/5 za vse v širini 4 m od meje
z navedenimi parcelami. Stvarna služnost
v korist gospodujočih zemljišč bo ustanovljena s samo prodajno pogodbo.
IV. Ogled nepremičnin: oglede stanovanj
lahko brez najave opravite ob stanovanjih
(zgoraj) določenih terminih. Na morebitna
vprašanja v zvezi s stanovanji lahko pokličete na tel. 01/471-22-13, od 23. 11. 2009
do 9. 12. 2009, med 8. in 12. uro.
V. Pogoji in pravila javne dražbe:
1. Nepremičnina se proda v celoti po
sistemu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajnih pogodb ne
bodo upoštevane. Stanovanja so v večini
etažno in zemljiškoknjižno neurejena, kar bo
moral na lastne stroške prevzeti kupec sam.
Prodajalec ne prevzema nobenih obveznosti iz morebitno drugačne ugotovljene površine stanovanja pri izdelavi etažnega načrta.
Predpisane davčne dajatve, ki niso vštete
v izhodiščno ceno, stroške notarskih storitev, vpis v zemljiško knjigo plača kupec.
2. Kriteriji dvigovanja izklicne cene
Dražitelji lahko dvigujejo izklicno ceno:
– od 1,00 EUR do 50.000,00 EUR za
200,00 EUR,
– od 50.000,01 EUR do 70.000,00 EUR
za 300,00 EUR,
– od 70.000,01 EUR do 100.000, 00
EUR za 400,00 EUR,
– od 100.000,01 EUR naprej za 500,00
EUR.
3. Javna dražba se bo opravila ustno
v slovenskem jeziku.
4. Rok sklenitve pogodbe: pogodba se
sklene z najugodnejšim dražiteljem v roku
15 dni po zaključku javne dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku
iz razlogov, ki so na strani dražitelja, prodajalec zadrži njegovo kavcijo.
5. Višina kavcije: pred dražbo morajo
dražitelji položiti kavcijo v višini 10% izklicne
cene na transakcijski račun Ministrstva za
obrambo RS: 01100-6370191114, sklic 11
19119-7141998-60000. Dražiteljem, ki na
javni dražbi ne bodo uspeli se kavcija brez
obresti vrne v roku 15 dni od zaključka javne
dražbe, na njihov transakcijski račun.
6. Način in rok plačila kupnine: kupnina se plača v 8 dneh po prejetju računa,

ki ga bo prodajalec izstavil kupcu takoj
po sklenitvi pogodbe. Kupnina se vplača na transakcijski račun Ministrstva za
obrambo RS: 01100-6370191114, sklic 11
19119-7141998-60000. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Položena kavcija se
všteje v kupnino.
7. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji
Dražitelji se morajo najpozneje do 11.
ure na dan javne dražbe osebno oglasiti na
kraju javne dražbe.
Javne dražbe se bodo lahko udeležili le
tisti, ki bodo do 9. 12. 2009, do 12. ure, na
naslov naročnika: RS Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, v zapečateni ovojnici s pripisom »Ne odpiraj,
javna dražba 10. 12. 2009« s pripisom na
hrbtni strani ovojnice ime in priimek dražitelja in predložili kopije naslednjih dokumentov:
– potrdilo o plačani kavciji iz katere je
zraven plačila razviden tudi predmet nakupa
in priloženo celotno številko TRR računa za
primer vračila kavcije;
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih staro največ 30 dni, (samo za pravne
osebe, s.p.), tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se
zahteva potrdilo za slovenske državljane,
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);
– dražitelji morajo pred dražbo predložiti
potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso
imeli blokiranega TRR (velja za pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti
potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se
zahteva potrdila za slovenske pravne osebe
kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa
lastno izjavo overjeno pri notarju s katero
pod kazensko in materialno odgovornostjo
izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel
blokiranega TRR);
– izpisek iz sodnega registra (samo za
pravne osebe) oziroma druge ustrezne evidence (s.p.), staro največ 30 dni;
– morebitni pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo predložiti notarsko overjeno
pooblastilo za udeležbo na javni dražbi;
– osebno izkaznico oziroma potni list (fizične osebe, s.p. ter zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb);
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema
razpisne pogoje.
Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni
pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju na
javni dražbi.
Če ovojnica ne bo opremljena tako, kot
je določeno, naročnik ne nosi odgovornosti
za založitev le-te.
8. Predložiti je potrebno tudi:
– davčno številko oziroma ID številko
za DDV, EMŠO oziroma matično številko in
telefonsko številko.
9. Izbira najugodnejšega dražitelja
Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi
na javni dražbi. Z vplačilom kavcije sprejme
dražitelj obveznost pristopiti k dražbi in razpisne pogoje dražbe.
a) če je dražitelj samo eden, je nepremičnina prodana za izklicno ceno;
b) izbrani dražitelj je tisti, ki ponudi najvišjo ceno;
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c) če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo
najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, če
eden ne zviša cene.
10. Pravila javne dražbe: javna dražba
se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem
premoženju države pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbo o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin Uradni
list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09 – odl. US).
Izvedbo javne dražbe nadzoruje pristojna
komisija. Javna dražba bo posneta na filmski trak.
11. Ustavitev postopka: Vlada Republike
Slovenije ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika, lahko do sklenitve pravnega posla, postopek javne dražbe ustavi,
pri čemer se dražiteljem povrne izkazane
stroške.
VI. Datum, čas in kraj javne dražbe: prodaja bo potekala dne 10. 12. 2009, ob 11.
uri, v prostorih Ministrstva za obrambo na
naslovu Vojkova 55a, 1000 Ljubljana.
Ministrstvo za obrambo
Ob-7630/09
Občina Tolmin, Ulica padlih borcev 2,
Tolmin, na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi, Zakona premoženju države,
pokrajin in občin, Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin ter Letnega
načrta razpolaganja občinskega finančnega
in stvarnega premoženja Občine Tolmin za
leto 2009 in posamičnega programa prodaje
nepremičnin z dne 12. 11. 2009 objavlja
javno dražbo
za prodajo poslovnega prostora
v Cankarjevi ulici 1, Tolmin
I. Splošni podatki
I.1. Opis
Poslovni prostor meri 21,35 m2 in se nahaja v pritličju skrajnega vzhodnega dela
poslovno-stanovanjske stavbe v Cankarjevi
ulici 1, Tolmin, stoječe na parc. št. 760, k.o.
Tolmin. Stavba v kateri se nahaja poslovni
prostor je bila zgrajena leta 1910, leta 1983
pa je bila statično in uporabno v celoti rekonstruirana, hkrati so bili urejeni poslovni
prostori v pritličju. Za poslovni prostor je
urejena etažna lastnina in je vpisan v vl.
št. 1195/2, k.o. Tolmin. Poslovni prostor je
priključen na elektro, vodovodno in kanalizacijsko omrežje, ima lastno stranišče. Kupec
bo moral na lastne stroške poskrbeti za ponoven priklop električne energije.
I.2. Funkcija prostora
Poslovni prostor se nahaja v centru Tolmina in je primeren za opravljanje trgovske
ali ustrezne druge storitvene dejavnosti
v manjšem obsegu oziroma za pisarno.
II. Predmet prodaje in izklicna cena
Predmet prodaje je poslovni prostor
v izmeri 21,35 m2, ki se nahaja v pritličju
skrajnega vzhodnega dela poslovno-stanovanjske stavbe, stoječe na parc. št. 760
k.o. Tolmin in je vpisan v vl. št. 1195/2, k.o.
Tolmin.
Izklicna cena je določena s cenitvijo sodnega cenilca ustrezne stroke, v znesku
12.128,98 EUR, kupec je dolžan poleg
kupnine poravnati tudi vse ostale stroške
v zvezi s sklenitvijo prodajne pogodbe (davek, stroške overitve podpisa na pogodbi,
vknjižbe v zemljiški knjigi in cenitve).
III. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo potekala v prostorih
Občine Tolmin, Ulica padlih borcev 2, Tolmin, dne 8. 12. 2009, ob 10. uri.

IV. Udeležba na javni dražbi in pogoji
Na javni dražbi lahko sodelujejo fizične in
pravne osebe, ki so lahko kupci nepremičnin
v Republiki Sloveniji, ter ob uri, ki je določena za pričetek javne dražbe, prijavijo svojo
udeležbo na dražbi in predložijo:
1. a) samostojni podjetniki oziroma fizične osebe: originalno osebno izkaznico ter
izpisek oziroma priglasitveni list o registraciji
samostojnega podjetnika iz katerega izhaja
firma, sedež, dejavnosti in pooblaščenci za
zastopanje oziroma prokuristi,
b) gospodarske družbe: izpisek iz registra, iz katerega izhaja firma, sedež, dejavnosti, osnovni kapital, matična številka in
pooblaščenci za zastopanje družbe oziroma
prokuristi,
2. pooblastilo za zastopanje na javni
dražbi, na katerem mora biti podpis pooblastitelja overjen pri notarju (kolikor posameznega samostojnega podjetnika oziroma
gospodarsko družbo na javni dražbi zastopa
oseba, ki ni pooblaščena za zastopanje na
podlagi zakona oziroma njeno pooblastilo
ne izhaja iz vpisa v registru),
3. obvestilo DURS o davčni številki,
4. originalno dokazilo o pravočasno vplačanem znesku varščine in številko transakcijskega računa, na katerega naj se vrne
znesek varščine v primeru, da dražitelj na
dražbi ne bo uspel.
Na javni dražbi ne morejo kot dražitelji sodelovati osebe navedene v 40. členu
Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07).
V. Varščina: varščina, ki jo mora posamezni dražitelj vplačati pred dražbo, znaša
10% od izklicne cene poslovnega prostora,
kar znaša 1.212,89 EUR. Dražitelj mora varščino vplačati na transakcijski račun Občine
Tolmin, št. 01328 – 0100014970, pri čemer
mora kot namen vplačila navesti »varščina Cankarjeva«. Dražitelju, ki bo uspel na
javni dražbi, se bo varščina vštela v kupnino, neuspešnim dražiteljem pa bo varščina
najkasneje v roku 3. delovnih dni od dneva
javne dražbe, brez obresti, vrnjena na njihov
transakcijski račun.
VI. Kupnina, plačilni pogoji
Nepremičnina bo prodana tistemu ponudniku, ki bo zanjo ponudil najvišjo ceno.
Prodajno pogodbo mora kupec podpisati
najkasneje v roku 15 dni od dneva javne
dražbe, kupnino pa poravnati najkasneje
v roku 8 dni od dneva, ko mu bo izdan
račun. Plačilo kupnine v 8-dnevnem roku
je bistvena sestavina pravnega posla. Če
kupec ne plača kupnine in ne podpiše prodajne pogodbe v zgoraj navedenih rokih,
bo prodajni postopek razveljavljen, Občina
Tolmin pa je upravičena zadržati vplačani
znesek varščine.
V kupnino ni vštet davek na promet z nepremičninami po stopnji 2%, ki ga bo Občina
Tolmin obračunala kupcu na računu za kupnino. Kupec nosi tudi stroške cenitve, stroške overitve podpisa pri notarju in takso za
vknjižbo lastninske pravice v zemljiški knjigi.
Stroške cenitve kupcu obračuna prodajalec
na računu za kupnino, stroške overitve kupec poravna neposredno notarju, takso za
vknjižbo pa zemljiški knjigi.
VII. Drugi pogoji
1. Nakup posamične nepremičnine se
opravi po načelu »videno – kupljeno«, kasnejši ugovori glede dejanskega ali pravnega stanja nepremičnine niso mogoči.
2. Prodajalec bo izročil kupcu posamezno nepremičnino v last in posest najkasneje v roku 7 dni po plačilu celotne kupnine.
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3. Oseba, ki vodi javno dražbo, lahko
s soglasjem župana Občine Tolmin postopek prodaje posamezne nepremičnine ustavi do sklenitve prodajne pogodbe.
VIII. Pravila dražbe
1. Dražba je ustna in jo vodi oseba, ki jo
imenuje župan Občine Tolmin.
2. Dražbe se lahko udeleži le tisti, ki ob
uri določeni za javno dražbo priglasi svojo
udeležbo in osebi, ki vodi javno dražbo, predloži vsa dokazila navedena v točki IV.
3. Posamezna ponujena cena se izkliče
trikrat, vsakokrat po preteku trideset sekund
od predhodnega izklica. Cena, ki jo ponudi
dražitelj, mora biti za najmanj 200,00 EUR
višja od cene, ki jo je ponudil dražitelj pred
njim, oziroma od izklicne cene. Dražitelj je
vezan na svojo ponudbo, dokler drug dražitelj ne ponudi višje cene. Dražba za nepremičnino je končana, ko oseba, ki vodi
javno dražbo, tretjič izkliče zadnjo ponujeno
ceno. Na dražbi uspe dražitelj, ki je ponudil
najvišjo ceno.
4. Če na dražbo za posamezno nepremičnino pristopi le en dražitelj, se šteje, da
ta sprejema izklicno ceno in se nepremičnina proda po tej ceni.
5. Posamezni dražitelj mora ugovor
zoper potek postopka podati nemudoma,
dokler ni zaključen zapisnik o javni dražbi.
O ugovoru oseba, ki vodi javno dražbo, odloči takoj.
6. O javni dražbi se vodi zapisnik, ki ga
podpiše oseba, ki vodi dražbo, dražitelj, ki je
na dražbi uspel, in morebitni drugi dražitelji,
ki so prisotni ob zaključku dražbe.
7. Kar ni določeno s temi pravili, se
v zvezi z izvedbo javne dražbe uporabljajo
določbe Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07).
IX. Dodatne informacije in ogled nepremičnin: natančnejše informacije glede nepremičnine, ki je predmet prodaje, je možno
pridobiti na sedežu občinske uprave v Ulici
padlih borcev 2, Tolmin, pri Davorinu Simčiču, vsak delovni dan, od 10. do 12. ure.
Ogled nepremičnine je možen na podlagi
predhodnega dogovora.
Občina Tolmin
Št. 47800-362/2009
Ob-7631/09
Mestna Občina Maribor, Mestna uprava,
Ulica heroja Staneta 1, Maribor, v skladu
z Zakonom o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07)
in Uredbo o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07,
94/07) objavlja:
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Mestna občina Maribor, Mestna
uprava, Ulica heroja Staneta 1, Maribor.
II. Predmet prodaje in izklicna cena:
2.1. stavba z dvoriščem na Wilsonovi
ulici 18:
– stavba tlorisne površine 683,23 m2
(stavbišče v izmeri 718,00 m2), številka stavbe: 242 in 1089 ter
– dvorišče v izmeri 1.954,00 m2
oboje parcelna št.: 387, št. ZK vložka: 162,
k.o. Melje. Stavba je zasedena z najemnikom.
Izklicna cena: 395.000,00 €.
III. Znesek višanja: znesek višanja za
vse nepremičnine je 200,00 EUR.
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IV. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
javne dražbe:
Uspeli dražitelj mora v roku 15 dni po
opravljeni javni dražbi podpisati prodajno
pogodbo.
Če uspeli dražitelj (kupec) v roku iz prejšnjega stavka ne podpiše prodajne pogodbe, se šteje, da je odstopil od nakupa.
V. Način in rok plačila kupnine:
Kupnina se mora plačati v roku 8 dni od
sklenitve prodajne pogodbe na transakcijski račun, ki bo naveden v kupoprodajni
pogodbi.
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. Prenos lastninske pravice se
opravi po plačilu celotne kupnine. Kupcu bo
izdano zemljiškoknjižno dovolilo po plačilu
celotne kupnine.
VI. Kraj, datum in čas izvedbe javne
dražbe: ponovna javna dražba se bo vršila
v prostorih Mestne občine Maribor (kletna
sejna soba), Ulica heroja Staneta 1, Maribor, dne 9. 12. 2009, ob 10. uri.
VII. Višina varščine:
Dražitelji morajo do vključno 7. 12.
2009 plačati varščino v višini 10% od navedene izklicne cene, in sicer: na transakcijski račun Mestne občine Maribor – št.:
01270-0100008403-UJP, Urad Slovenska
Bistrica, z navedbo »plačilo varščine za nepremičnino pod št.__«.
Navedba zaporedne številke, pod katero
je navedena nepremičnina, je obvezna.
VIII. Vrnitev, vračunanje ali zadržanje
varščine:
Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, neuspelim dražiteljem pa bo brezobrestno vrnjena v roku 10
dni po opravljeni dražbi.
Dražiteljem, ki plačajo varščino in ne pristopijo oziroma pred draženjem odstopijo,
se varščina zadrži. Organizator ponovne
javne dražbe zadrži varščino tudi v primeru,
če kupec ne podpiše prodajne pogodbe ali
ne plača kupnine.
IX. Pogoji za udeležbo na ponovni javni
dražbi:
– Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
osebe s sedežem na območju RS oziroma
na območju države članice EU in fizične
osebe, ki so državljani RS oziroma državljani države članice EU.
– Pravne osebe morajo pred pričetkom
javne dražbe predložiti izpisek iz sodnega/poslovnega registra oziroma izpisek iz
registra društev pri upravni enoti (društva) in
potrdilo o plačanih davkih in prispevkih.
– Fizične osebe morajo predložiti fotokopijo dokazila o državljanstvu oziroma izvirnik
osebnega dokumenta na vpogled ter potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, samostojni podjetniki pa še izpisek iz poslovnega
registra Slovenije.
– Državljani oziroma pravne osebe države članice EU morajo predložiti dokazila, ki
jih izdajajo institucije v njihovih državah, ki
so enakovredne institucijam, od katerih se
zahtevajo dokazila za slovenske državljane
oziroma pravne osebe. Kolikor takšnih dokazil – potrdila o plačanih davkih in prispevkih
ne morejo dobiti, pa morajo predložiti lastno
izjavo overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavijo,
da imajo plačane davke in prispevke.
– Pred pričetkom javne dražbe se morajo
dražitelji izkazati s potrdilom o plačilu varščine (original) in priložiti celotno številko TRR
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računa (št. banke in št. računa) za primer
vračila varščine.
– Pooblaščenci morajo pred pričetkom
javne dražbe predložiti pisno notarsko overjeno pooblastilo, ki se nanaša na predmet
javne dražbe.
– Vsa zahtevana dokazila, razen osebnega dokumenta, morajo biti predložena
v slovenskem jeziku in ne smejo biti starejša od 30 dni.
X. Drugi pogoji in pravila ponovne javne
dražbe:
– Nepremičnine so naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«.
– Pri nepremičnino pod zaporedno št.
2.1. v izklicni ceni ni zajeta cena opreme,
ki se nahaja v stavbi in je last najemnika
oziroma prejšnjega najemnika.
– Davščine v izklicno ceno niso zajete in
jih plača kupec.
– Kupec je dolžan plačati davek na promet z nepremičninami, stroške overitve pogodbe in stroške izvedbe javne dražbe.
– Kupec poravna tudi vse stroške v zvezi s prenosom lastninske pravice, vključno
z notarskimi stroški.
– Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi
najvišjo ceno.
– Javna dražba za posamezno nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat
ponovi isto najvišjo ponudbo.
– Ugovore proti dražbenemu postopku je
mogoče podati, dokler ni zaključen zapisnik
o poteku javne dražbe.
– Javno dražbo bo izvedla Komisija za
vodenje postopka prodaje Mestne občine
Maribor.
XI. Informacije:
Vse dodatne informacije o pogojih javne dražbe, ogledu in natančnejše podatke
o nepremičnini lahko interesenti dobijo na
tel. 02/22-01-411.
Besedilo javne dražbe je objavljeno tudi
na spletni strani Mestne občine Maribor,
www.maribor.si, rubrika Razpisi in javne objave, podrubrika Javni razpisi, obvestilo pa
v dnevniku Večer.
XII. Ustavitev postopka: župan ali Komisija za vodenje postopka prodaje s soglasjem župana lahko do sklenitve pravnega
posla postopek prodaje ustavi, pri čemer se
dražiteljem povrne plačana varščina, brez
zamudnih obresti.
Mestna občina Maribor
Ob-7635/09
Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, Pivka, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 14/07), Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
84/07 in 94/07), Letnega program prodaje
občinskega stvarnega in finančnega premoženja za leto 2009 in Posamičnega programa ravnanja stvarnega premoženja Občina
Pivka z dne 13. 11. 2009 objavlja
javno dražbo
za prodajo stvarnega premoženja last
Občine Pivka
1. Ime in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka, tel. 05/72-10-100, faks:
05/72-10-102.
2. Opis predmeta prodaje: stanovanje št.
8, na Postojnski cesti 8, 6257 Pivka, vpisanem v zemljiškoknjižnem vložku št. 1356/7,
k.o. Petelinje, s številko dela stavbe 7.E,
stanovanje in klet, v izmeri 79.52 m2.

3. Nepremičnine se prodajo po načelu
videno – kupljeno in kupec nima pravice
uveljavljati na nepremičnini kasnejših reklamacij. Kupec kupuje nepremičnine v stanju,
kakršno je in ne more uveljavljati večjih pravic, kot jih je imel lastnik.
Stanovanje ni zasedeno.
Predpisane davčne dajatve na promet
nepremičnine in stroške overitve pogodbe
plača prodajalec, vse ostale stroške (stroške prenosa lastninske pravice itd.) plača
kupec.
4. Izklicna cena za nepremičnino, ki je
predmet prodaje, znaša 37.700, 00 EUR.
Najnižji znesek višanja je 500,00 EUR.
5. Rok za plačilo kupnine (zmanjšano
za vplačano varščino) je 8 dni po podpisu
prodajne pogodbe oziroma od izstavitve računa, ki ga izda Občina Pivka. Kupec je po
podpisu pogodbe dolžan plačati vrednost
nepremičnin po ponujeni ceni. Plačilo celotne kupnine – vrednosti nepremičnine
v roku, ki je določen, je bistvena sestavina
pravnega posla.
Po plačilu celotne kupnine se opravi
zemljiškoknjižni prenos.
6. Varščina: Interesenti, ki želijo sodelovati na javni dražbi, morajo vplačati varščino
v višini 10% izklicne cene do ponedeljka, do
7. 12. 2009. Varščino se nakaže na zakladniški podračun Občine Pivka, št. računa:
01291-0100016298, pri Banki Slovenije,
z navedbo: »plačilo varščine za javno dražbo«. Vplačana varščina se uspelemu dražitelju šteje v kupnino, neuspelim dražiteljem
pa bo vrnjena brez obresti v roku 8 dni od
dneva javne dražbe in sicer v vplačanem
znesku. Kolikor dražitelj, ki je uspel na razpisu, v roku ne sklene prodajne pogodbe,
odstopi od nakupa ali ne plača kupnine, organizator javnega razpisa obdrži v plačano
varščino. Varščina dražiteljev, ki ne pristopijo k javni dražbi, se zadrži.
7. Pogoji prodaje in pravila javne dražbe:
Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi
najvišjo ceno.
Dražbo vodi komisija, imenovana s sklepom župana. Cena, ki jo ponudi dražitelj,
mora biti za najmanj 500,00 EUR višja od
cene, ki jo je ponudil dražitelj pred njim.
Dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler
drug dražitelj ne ponudi višje cene. Javna
dražba je končana, ko oseba, ki vodi javno dražbo, tretjič izkliče zadnjo ponujeno
ceno. V primeru, da je dražitelj samo eden,
se šteje, da ta sprejema izklicno ceno in se
nepremičnina proda po tej ceni.
Ugovore prodi dražbenemu postopku je
mogoče podati, dokler ni zaključen zapisnik
o poteku dražbe. Morebitne spore reši oseba, ki vodi javno dražbo.
Z najugodnejšim dražiteljem se sklene
prodajna pogodba najkasneje v roku 15 dni
po končani dražbi. Če dražitelj v tem roku
ne sklene pogodbe, mu lahko Občina Pivka
podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar
ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži njegovo
kavcijo. Če dražitelj v podaljšanem roku ne
sklene pogodbe, Občina Pivka zadrži njegovo kavcijo.
8. Pogoji za udeležbo na javni dražbi:
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo
lastniki nepremičnin ter pred začetkom javne dražbe predložijo komisiji:
a) dokazilo o plačilu varščine in številko
računa, za primer vračila varščine;
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b) izpisek iz sodnega registra, ki ne sme
biti starejši od 30 dni – za pravne osebe ali
fotokopijo osebnega dokumenta in davčno
številko – za fizične osebe;
c) pooblastilo za sodelovanje na javni
dražbi, če se javne dražbe udeleži pooblaščenec.
Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali zgoraj navedenih pogojev, k draženju na javni
dražbi ne morejo pristopiti.
9. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo v torek, 8. 12. 2009, ob 12.30, v sejni sobi
Občine Pivka.
10. Omejitve v zvezi s postopkom prodaje: obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim dražiteljem, je izključena.
Organizator javne dražbe lahko postopek
prodaje ustavi do sklenitve pravnega posla,
pri čemer se dražiteljem povrne vplačana
kavcija brez obresti.
11. Ogled nepremičnin in informacije: vse
dodatne informacije o pogojih javnega razpisa in natančnejše podatke o nepremičnini
lahko interesenti dobijo na tel. 05/72-10-100
(kontaktna oseba: Jana Lemut). Ogled je
možen po predhodnem dogovoru. Besedilo
javne dražbe je objavljeno tudi na internetnem naslovu: http://www.pivka.si.
Občina Pivka
Št. 4780-765/2009-2
Ob-7651/09
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, 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, 94/07), Odloka o proračunu Mestne
občine Ljubljana za leto 2009 (Uradni list
RS, št. 16/08) in Programa prodaje finančnega in stvarnega premoženja Mestne občine Ljubljana za leto 2009
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
Mestne občine Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Mestna občina Ljub
ljana, Mestni trg 1, Ljubljana, mat. številka:
5874025, ID št. za DDV: SI67593321.
2. Predmet javne dražbe in izklicna
cena
Predmet javne dražbe je nepremičnina
– poslovni prostor št. 21.E, v kletni etaži
objekta, na naslovu Vodovodna cesta 39,
Ljubljana, v skupni izmeri 100,10 m2, vpisan
v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljub
ljani, pri vložku št. 170/22, k.o. Bežigrad,
in v naravi predstavlja štiri pisarne, ločene
moške in ženske sanitarije, čajno kuhinjo in
hodnik. Stavba, v kateri se poslovni prostor
nahaja, leži na parc. št. 581/2, k.o. Bežigrad, z ID številko 865. Predmetni poslovni
prostor je vpisan kot etažna lastnina pod
oznako 21.E.
Nepremičnina je prosta vseh bremen.
Izklicna cena: 135.100,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na
promet nepremičnin.
3. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek
višanja kupnine je 10.000,00 EUR.
4. Pogoji prodaje
4.1 Prodajna pogodba bo sklenjena
v obliki notarskega zapisa;
4.2 Nepremičnina bo prodana dražitelju,
ki bo ponudil najvišjo ceno;
4.3 Najuspešnejši dražitelj bo moral
skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po

zaključku javne dražbe oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice.
V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od
nakupa odstopil in ima Mestna občina Ljub
ljana pravico zadržati vplačano varščino;
4.4 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico
vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi;
4.5 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena
sestavina pogodbe;
4.6 Kupec bo poleg ponujene kupnine
dolžan plačati še davek na promet nepremičnin, stroške notarskega zapisa pogodbe
ter stroške vknjižbe lastninske pravice na
svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi
pristojnega sodišča.
5. Način in rok plačila kupnine
Kupnino bo kupec poravnal na podračun
enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana, številka: 01261-0100000114,
sklic na številko: 000-43100, v 8 dneh od
dneva sklenitve prodajne pogodbe oziroma
izstavitve računa, v enkratnem znesku.
Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še pripadajoči davek, stroške notarskega zapisa pogodbe ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo
korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča.
6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba se bo vršila dne 8. 12.
2009, na sedežu Mestne občine Ljubljana,
Mestni trg 1, Ljubljana, v dvorani Klub 15,
z začetkom ob 11.30.
Kandidati se bodo morali 30 minut pred
začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz
7. točke te objave.
7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
7.1 Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki se
pravočasno in pravilno prijavi, tako da:
– Plača varščino in predloži dokazilo
o njenem plačilu.
– Predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer
mora biti podpis pooblastitelja overjen pri
notarju, v primeru, če se v imenu ponudnika
javne dražbe udeleži pooblaščenec.
– Predloži izpisek iz sodnega registra, ki
ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi pravna oseba.
– Predloži izvirnik osebnega dokumenta
(potni list ali osebna izkaznica), če se prijavi
fizična oseba oziroma predloži priglasitveni
list, ki ne sme biti starejši od treh mesecev,
če se prijavi samostojni podjetnik.
7.2 Vse listine (razen dokazila o plačilu
varščine) je potrebno predložiti v izvirniku ali
pa overjeno kopijo listine.
7.3 Organizator javne dražbe bo potrdil
vse pravilne in pravočasne prijave.
8. Varščina
8.1 Dražitelji in predkupni upravičenci morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino, ki znaša 20% izklicne cene,
na podračun enotnega zakladniškega
računa Mestne občine Ljubljana, številka: 01261-0100000114, sklic na številko:
000-43100, z navedbo »plačilo varščine –
javna dražba za Vodovodno 39«.
8.2 Plačana varščina se najuspešnejšemu dražitelju vračuna v kupnino, ostalim
ponudnikom, ki niso uspeli na javni dražbi,
pa se varščina vrne brez obresti v roku 8 dni
po zaključku javne dražbe.
8.3 Če kupec ne sklene pogodbe ali ne
plača kupnine, prodajalec obdrži varščino.
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9. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe, natančnejše podatke
o predmetni nepremičnini in informacije za
ogled nepremičnine, dobijo interesenti na
Mestni občini Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, tel.
01/306-10-85, kontaktna oseba je Damjana
Popović Ljubi.
Ogled nepremičnine in dokumentacije
v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.
10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe
10.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno–kupljeno«.
10.2 Na javni dražbi uspe dražitelj, ki
ponudi najvišjo ceno.
10.3 Javna dražba za nepremičnino je
končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
10.4 Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik o poteku dražbe.
10.5 Javno dražbo bo izvedla Komisija
za pridobivanje, razpolaganje in upravljanje s stvarnim premoženjem Mestne občine
Ljubljana, v skladu z Uredbo o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07).
10.6 Prodajalec lahko začeti postopek
prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske
odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti.
Besedilo javne dražbe je objavljeno
na spletni strani Mestne občine Ljubljana
http://www.ljubljana.si/si/mol/razpisi_natecaji/default.html.
Mestna občina Ljubljana
Št. 4780/2212008/DF
Ob-7660/09
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, 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, 94/07), Odloka o proračunu Mestne
občine Ljubljana za leto 2008 (Uradni list
RS, št. 122/07) in Programa prodaje finančnega in stvarnega premoženja Mestne občine Ljubljana za leto 2008 in 2009
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
Mestne občine Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Mestna občina Ljub
ljana, Mestni trg 1, Ljubljana, mat. številka:
5874025, ID št. za DDV: SI67593321.
2. Predmet javne dražbe in izklicna
cena
2.1 Nezazidano stavbno zemljišče:
parc. št. 1453/2, njiva, v izmeri 43 m²,
vpisano v zk vl. št. 1281, k.o. Vižmarje.
2.2 Zemljišče, ki je predmet prodaje, se
po določilih dolgoročnega plana občin in
mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 za
območje Mestne občine Ljubljana nahaja
v območju urejanja ŠS 6/8 Zgornje Vižmarje, v površinah za stanovanja in spremljajoče dejavnosti.
Območje urejanja ŠS 6/8 Zgornje Vižmarje, kjer se nahaja predmetno zemljišče,
se ureja z določili Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za zazidalne otoke ŠS 110/1,
ŠS 110/2, ŠS 110/3 in ŠR 18 – Vižmarje nad
Klancem (Uradni list SRS, št. 19/83).
2.3 Izklicna cena je 16.500,00 EUR.
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Navedena izklicna cena ne vključuje
davka na promet nepremičnine, ki ga plača
kupec.
3. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek
višanja je 1.000,00 EUR.
4. Pogoji prodaje
4.1 Prodajna pogodba bo sklenjena
v obliki notarskega zapisa.
4.2 Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija
Mestne občine Ljubljana ugotovila, da je
ponudil najvišjo ceno.
4.3 Izbrani ponudnik bo moral skleniti
prodajno pogodbo v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. V nasprotnem primeru se
bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima
Mestna občina Ljubljana pravico zadržati
vplačano varščino.
4.4 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico
vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi.
4.5 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni
po izstavitvi računa po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe.
5. Način in rok plačila kupnine
Kupnino bo kupec poravnal na podračun
enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana, številka: 01261-0100000114,
sklic na številko: 007-43200, v 8 (osmih)
dneh od izstavitve računa po sklenjeni pogodbi, v enkratnem znesku.
Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na promet nepremičnine, stroške notarskega zapisa pogodbe
ter stroške vknjižbe lastninske pravice na
svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi
pristojnega sodišča.
6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba se bo vršila dne 8. 12.
2009, na sedežu Mestne občine Ljubljana,
Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 15 (dvorana),
z začetkom ob 11. uri.
Kandidati se bodo morali pol ure pred
začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz
7. točke te objave.
7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
7.1 Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja pravna ali fizična oseba, ki
izpolnjuje pogoje veljavne zakonodaje za
pridobitev lastninske pravice tujcev na nepremičninah v lasti RS in ki se pravočasno
in pravilno prijavi, tako da:
– Plača varščino in predloži dokazilo
o njenem plačilu.
– Predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer
mora biti podpis pooblastitelja overjen pri
notarju, v primeru, če se v imenu ponudnika
javne dražbe udeleži pooblaščenec.
– Predloži izpisek iz sodnega registra, ki
ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi pravna oseba.
– Predloži izvirnik osebnega dokumenta
(potni list ali osebna izkaznica), če se prijavi
fizična oseba oziroma predloži priglasitveni
list, ki ne sme biti starejši od treh mesecev,
če se prijavi samostojni podjetnik.
7.2 Vse listine (razen dokazila o plačilu
varščine) je potrebno predložiti v izvirniku ali
pa kopijo listine, ki je overjena.
7.3 Organizator javne dražbe bo potrdil
vse pravilne in pravočasne prijave.
8. Varščina
8.1 Ponudniki morajo do začetka javne
dražbe vplačati varščino, ki znaša 20% izklicne cene, na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana,
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številka: 01261-0100000114, sklic na številko: 201006, z navedbo »plačilo varščine –
javna dražba ŠS 6/8 Zgornje Vižmarje«.
8.2 Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom, ki niso uspeli na javni dražbi pa se
varščina vrne brez obresti v roku 8 dni po
zaključku javne dražbe.
8.3 Če kupec ne sklene pogodbe ali ne
plača kupnine, prodajalec obdrži varščino.
9. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe, natančnejše podatke
o predmetni nepremičnini in informacije za
ogled zemljišča – lokacije, dobijo interesenti
na Mestni občini Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami,
tel. 01/306-10-68, kontaktna oseba je Darja
Fetih.
Ogled nepremičnine in dokumentacije
v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.
10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe
10.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«.
10.2 Na javni dražbi uspe dražitelj, ki
ponudi najvišjo ceno.
10.3 Javna dražba za nepremičnino je
končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
10.4 Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik o poteku dražbe.
10.5 Javno dražbo bo izvedla imenovana
Komisija Mestne občine Ljubljana v skladu
z Uredbo o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07,
94/07).
10.6 Prodajalec lahko začeti postopek
prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske
odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti.
Besedilo javne dražbe je objavljeno
na spletni strani Mestne občine Ljubljana,
http://www.ljubljana.si/si/mol/razpisi_natecaji/default.html
Mestna občina Ljubljana
Ob-7678/09
Občina Središče ob Dravi, Trg talcev 4,
2277 Središče ob Dravi, objavlja na podlagi
40. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07), v povezavi z 20. členom Zakona
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 14/07), Odloka
o proračunu Občine Središče ob Dravi za
leto 2009 (Uradno glasilo Občine Središče
ob Dravi št. 1/09) in načrta razpolaganja
z nepremičnim premoženjem Občine Središče ob Dravi za leto 2009
javno dražbo
za prodajo zemljišč
I. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Središče ob Dravi, Trg talcev 4, 2277 Središče ob Dravi, MŠ 2242788,
DŠ 72907932
II. Predmet prodaje
a) Nepozidani gradbeni zemljišči v Obrežu:
parc. št. 147/6, ekstenzivni sadovnjak
v izmeri 855 m2 in,
parc. št. 147/5, ekstenzivni sadovnjak
v izmeri 261 m2, vpisani pri vložni št. 746,
k.o. Obrež.
Zemljišči se prodajata kot celota, lahko
pa tudi posamezno.

Zemljišči s parc. št. 147/6 in 147/5, k.o.
Obrež, nista komunalno opremljeni, vendar
v neposredni bližini potekajo lokalni javni
komunalni vodi (vodovod, elektrika in telefon). Predmetni zemljišči imata zagotovljen
neposredni dostop do javne ceste.
Za komunalno opremljenost predmetnih
zemljišč bo kupec poskrbel sam – na lastne
stroške.
V skladu s prostorskimi akti Občine Središče ob Dravi ležita zemljišči s parc. št.
147/6 in 147/5, k.o. Obrež, na območju pozidave.
b) Nepozidana zemljišča v Središču ob
Dravi:
parc. št. 2515 travnik v izmeri 4342 m2
(možna meritev in delitev na več manjših
parcel),
parc. št. 2317/1, travnik, v izmeri
753 m2,
parc. št. 2324, njiva v izmeri 805 m2,
parc. št. 2521, ekstenzivni sadovnjak
v izmeri 629 m2,
parc. št. 2325, njiva, v izmeri 754 m2,
parc. št. 2328, njiva, v izmeri 495 m2,
parc. št. 2330, njiva, v izmeri 479 m2,
parc. št. 2332, njiva, v izmeri 642 m2,
zemljišče s parc. št. 2515, se prodaja kot
celota, možna pa je tudi delitev na manjše
parcele.
Ostala zemljišča se prodajajo kot celota.
Zemljišča niso komunalno opremljena
vendar v neposredni bližini potekajo lokalni
javni komunalni vodi (vodovod, elektrika in
telefon). Predmetni zemljišči imata zagotovljen neposredni dostop do javne ceste.
Za komunalno opremljenost predmetnih
zemljišč bo kupec poskrbel sam – na lastne
stroške.
Zemljišča so na območju pozidave.
c) Pozidano zemljišče v k.o. Vodranci
parc. št. *76 stavbišče z dvoriščem do
4/16-tine v izmeri 755 m2. Zemljišče je komunalno opremljeno.
d) Kmetijska zemljišča v k.o. Vodranci:
parc. št. 478, njiva, v izmeri 7481 m2 do
4/16-tine,
parc. št. 481/1, njiva, v izmeri 4590 m2
do 4/16-tine,
parc. št. 481/3, sadovnjak, v izmeri
2130 m2 do 4/16-tine,
parc. št. 481/2, gozd, v izmeri 10860 m2
do 4/16-tine.
III. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega nepremičnega premoženja (zemljišča):
– prodajna pogodba v obliki notarskega
zapisa.
IV. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja za zemljišče:
– s parc. št. 147/6, k.o. Obrež, znaša
4275,00 EUR,
– s parc. št. 147/5, k.o. Obrež, znaša
1.305 EUR,
– s parc. št. 2515, k.o. Središče ob Dravi,
znaša 69.472,00 EUR oziroma 16€/m2,
– s parc. št. 2317/1, k.o. Središče ob
Dravi, znaša 12.801,00 EUR,
– s parc. št. 2324, k.o. Središče ob Dravi,
znaša 13.685,00 EUR,
– s parc. št. 2521, k.o. Središče ob Dravi,
znaša 11.322,00 EUR,
– s parc. št. 2325, k.o. Središče ob Dravi,
znaša 16.588,00 EUR,
– s parc. št. 2328, k.o. Središče ob Dravi,
znaša 9.900,00 EUR,
– s parc. št. 2330, k.o. Središče ob Dravi,
znaša 7.664,00 EUR,
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– s parc. št. 2332, k.o. Središče ob Dravi,
znaša 10.272,00 EUR,
– s parc. št. *76, k.o. Vodranci, znaša
9.226,34 EUR,
– s parc. št. 478, k.o. Vodranci, znaša
1.531,73 EUR,
– s parc. št. 481/1, k.o. Vodranci, znaša
939,80 EUR,
– s parc. št. 481/3, k.o. Vodranci, znaša
436,12 EUR,
– s parc. št. 481/2, k.o. Vodranci, znaša
2.262,50 EUR.
Najnižji znesek višanja na dražbi je
100 €.
Pogoji prodaje
Nepremičnine bodo prodane tistemu dražitelju, za katerega bo Komisija za vodenje
javne dražbe pri razpolaganju s stvarnim
premoženjem Občine Središče ob Dravi
ugotovila, da je ponudil najvišjo ceno.
Podpis pogodbe z izbranim dražiteljem
se izvede takoj po uspešno izvedeni javni
dražbi.
Če izbrani dražitelj ne sklene prodajne
pogodbe najkasneje v roku 15 dni po končani javni dražbi, se bo upoštevalo, da je
od nakupa odstopil, prodajalec pa bo imel
pravico zadržati vplačano varščino.
Plačilo celotne kupnine se izvede takoj
po uspešno izvedeni javni dražbi in sklenitvi
prodajne pogodbe. Če izbrani dražitelj ne
poravna kupnine na določen način oziroma
najkasneje v roku 8 dni po sklenjeni prodajni pogodbi, se šteje prodajna pogodba za
razdrto, prodajalec pa bo vplačano varščino
zadržal.
Po plačilu celotne kupnine in po plačilu
vseh stroškov se bo kupcu nepremičnina
izročila v last in posest, s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini
v pristojni zemljiški knjigi.
V. Način in rok plačila kupnine
Kupnino bo kupec plačal na podračun
EZR Občine Središče ob Dravi, številka:
01402-0100020268, takoj po uspešno izvedeni javni dražbi in sklenitvi prodajne pogodbe, v enkratnem znesku. Varščina se
všteva v kupnino.
Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še pripadajoč davek (20% davek
na dodano vrednost oziroma 2% davek na
promet nepremičnin) in vse ostale stroške
v zvezi s prenosom lastništva (stroške notarske overitve pogodbe ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča).
VI. Datum, čas in kraj javne dražbe: javna dražba bo potekala dne 22. 12. 2009, ob
10. uri, v sejni sobi, Občine Središče ob Dravi, Trg talcev 4, 2277 Središče ob Dravi.
VII. Višina varščine
Najkasneje en dan pred javno dražbo
morajo dražitelji položiti varščino za zemljišče, ki ga bodo dražili, in sicer v višini
10% ocenjene vrednosti na podračun EZR
Občine Središče ob Dravi odprt pri Banki
Slovenije št.: 01402-0100020268 s pripisom
»varščina«.
Dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo
uspeli, se varščina brez obresti vrne v roku
15 dni od zaključka javne dražbe, na njihov
transakcijski račun.
VIII. Pogoji in pravila javne dražbe:
1. Prodaja se po načelu videno–kupljeno.
2. Javna dražba se bo opravila ustno
v slovenskem jeziku.
3. Rok sklenitve pogodbe: pogodba se
sklene z najugodnejšim dražiteljem v roku

15 dni po zaključku javne dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku,
iz razlogov, ki so na strani dražitelja, prodajalec zadrži njegovo varščino.
4. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim
redom Republike Slovenije lahko pridobijo
lastninsko pravico na nepremičninah na območju Republike Slovenije.
Dražitelji se morajo najpozneje pol ure
pred začetkom javne dražbe osebno zglasiti na kraju javne dražbe, navesti za katero
zemljišče bodo dražili ter predložiti kopije
naslednjih dokumentov in originale na vpogled ob prijavi:
– potrdilo o plačani varščini in priloženo
celotno številko TRR računa za primer vračila varščine,
– potrdilo pristojnega organa (DURS)
o plačanih davkih in prispevkih, določenih
z zakonom, staro največ 30 dni (tuj državljan
mora priložiti potrdilo, ki ga izda institucija v njegovi državi enakovredna instituciji,
od katere se zahteva potrdilo za slovenske
državljane, kolikor takega potrdila ne more
pridobiti pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke
in prispevke),
– dokazilo, da dražitelj ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije (dokazilo pristojnega sodišča), ki ni starejše od 30
dni (samo za pravne osebe in s.p.),
– potrdilo banke, da dražitelj v zadnjih
šestih mesecih pred javno dražbo ni imel
blokiranega transakcijskega računa (samo
za pravne osebe in s.p.),
– 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, če
gre za fizične osebe,
– izjavo, da dražitelj v celoti soglaša
s pogoji javne dražbe (glej točko IX.),
– morebitni pooblaščenci pravnih oseb
morajo predložiti overjeno pooblastilo za
udeležbo na javni dražbi,
– osebno izkaznico (fizične osebe,
s.p. ter zastopniki in pooblaščenci pravnih
oseb),
– davčno številko oziroma ID številko
za DDV, EMŠO oziroma matično številko in
telefonsko številko.
Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev
iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo
vodila dražbo, izločeni iz postopka. Sklep
se vpiše v zapisnik javne dražbe.
Ugovor zoper potek postopka javne
dražbe lahko dražitelj poda najkasneje do
zaključka javne dražbe. O ugovoru komisija,
ki vodi postopek, odloči takoj.
5. Izbira najugodnejšega dražitelja
Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni dražbi. Izbran je tisti dražitelj, ki
ponudi najvišjo ceno. Če je dražitelj samo
eden, se javna dražba kljub temu opravi, če
sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo najvišjo
ceno, nepremičnina ni prodana, če eden ne
zviša cene.
Izklicna cena oziroma vsaka nadaljnja
cena se izkliče trikrat. Če izklicna cena ni
dosežena, je javna dražba neuspešna.
Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo najmanj po izklicni ceni za predmetno
zemljišče. Ponudba veže dražitelja do za-
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ključka dražbe in do tedaj ne more odstopiti
od ponudbe ali jo kakorkoli razveljaviti.
6. Ustavitev postopka: pristojna komisija
lahko s soglasjem župana Občine Središče
ob Dravi, postopek prodaje ustavi vse do
sklenitve prodajne pogodbe.
7. Pravila javne dražbe: javna dražba se
izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 14/07) in Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 84/07 in spremembe).
IX. Dodatne informacije o zemljiščih
Za vse dodatne informacije v zvezi
s prodajo zemljišč lahko pokličete na tel.
02/741-66-12, in sicer v času uradnih ur, od
dneva objave javne dražbe do 22. 12. 2009
in e naslov: jelka.zidaric.trstenjak@sredisce-ob-dravi.si.
Cenilno poročilo si lahko zainteresirani ogledajo na sedežu Občine Središče ob
Dravi.
Občina Središče ob Dravi
Št. 7300005649-1
Ob-7603/09
Pošta Slovenije d.o.o. objavlja na podlagi
27. člena Akta o ustanovitvi družbe Pošte
Slovenije, d.o.o. in Navodilom za upravljanje
z osnovnimi sredstvi (Uradno glasilo Pošte
Slovenije, št. 2/07)
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
Predmet prodaje so naslednje nepremičnine:
1. Poslovni prostor Hrastnik, Cesta
1. maja 56, v izmeri 94,8 m2, za izklicno
ceno 55.600,00 €.
2. Poslovni prostor in dve stanovanji,
Polzela 9, poslovni prostor v izmeri 90,65 m2
in stanovanji v izmeri 51,14 m2 in 88,67 m2,
s pripadajočim deležem na zemljišču, vse
skupaj za izklicno ceno 137.000,00 €. Stanovanji sta zasedeni, z najemniki sta sklenjeni pogodbi, tako da kupec s sklenitvijo
kupoprodajne pogodbe in prehodom lastninske pravice vstopi v obstoječi pravni položaj najemodajalca. Najemni pogodbi sta
sklenjeni za nedoločen čas za neprofitno
najemnino.
3. Poslovni prostor Buče, Vrenska gorca
5, v izmeri 27,28 m2, s pripadajočim deležem
na zemljišču, za izklicno ceno 20.000,00 €.
Poslovni prostori so zasedeni, kupec se zaveže s prodajalcem skleniti najemno pogodbo po krajevno običajni najemnini za koriščenje prostorov za dobo približno enega
leta od sklenitve kupoprodajne pogodbe in
prehoda lastninske pravice na kupca.
4. Poslovni prostori Šmartno ob Paki
80, v izmeri 83,47 m2, za izklicno celo
95.000,00 €.
5. Poslovni prostori Hajdina, Zgornja Hajdina 39, v izmeri 31,00 m2, s pripadajočim
zemljiščem, za izklicno ceno 17.199,00 €.
6. Poslovni prostori Krmelj 52, v izmeri
38,50 m2, za izklicno ceno 18.722,00 €.
7. Poslovni prostori Šentjernej, Trg Gorjanskega bataljona 8, v izmeri 75,16 m2, za
izklicno ceno 60.000,00 €.
8. Poslovni prostori Jesenice, Cesta Borisa Kidriča 31, v izmeri 37,10 m2, za izklicno
ceno 34.000,00 €.
Pravila javne dražbe:
– javna dražba bo v dvorani Pošte Slovenije, d.o.o., v Mariboru, Slomškov trg 10,
III. nadstropje, v ponedeljek 14. 12. 2009,
ob 12. uri;
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– javna dražba bo ustna, vodi jo voditelj
dražbe. Znesek vsakega višanja na dražbi
je najmanj 200,00 €, če izklicna cena ne presega 20.000,00 €, oziroma 500,00 € v primeru, ko izklicna cena presega vrednost
20.000,00 €;
– dražitelj mora vplačati pred začetkom
dražbe varščino v višini 10% izklicne cene
nepremičnine na TRR Pošte Slovenije,
d.o.o. štev: 90672-0000040025, pri Poštni
banki Slovenije in pred licitacijo predložiti
potrdilo o plačilu varščine;
– izlicitirana vrednost nepremičnine ne
more biti nižja od izklicne vrednosti;
– kupec plača poleg izlicitirane vrednosti
nepremičnine še predpisan davek;
– na dražbi lahko sodelujejo pravne in
fizične osebe. Pravne osebe morajo predložiti potrdilo o registraciji in pooblastilo
za dražitelja, ki se nanaša na predmet javne dražbe. Fizične osebe morajo predložiti
osebni dokument;
– na dražbi uspe dražitelj, ki za nepremičnino ponudi najvišjo ceno;
– ugovori na potek dražbe se lahko dajo
do sestave dražbenega zapisnika, rešuje pa
jih vodja dražbe;
– uspelemu dražitelju se vplačana varščina všteje v kupnino. Dražiteljem, ki na
dražbi niso uspeli pa se varščina brez obresti vrne v 15 dneh po končani dražbi.
Sklenitev pogodbe
Uspeli dražitelj mora skleniti kupoprodajno pogodbo v 30 dneh po zaključku dražbe. Kupec mora celotno kupnino poravnati
v roku 15 dni po podpisu in overitvi pogodbe.
Če kupec po svoji krivdi ne izpolni obveznosti se šteje, da je odstopil od nakupa. V takšnem primeru prodajalec zadrži
varščino.
Dodatne informacije in dogovori za ogled
nepremičnin so možni:
– za nepremičnine pod zaporedno številko 2, 3, 4 na tel. 03/424-36-20, Gabriela
Svete,
– za nepremičnino pod zaporedno številko 1 na tel. 01/243-16-58, Štefan Hrustek,
– za nepremičnino pod zaporedno številko 5 na tel. 02/449-27-15, Franc Kerenc,
– za nepremičnino pod zaporedno številko 6 in 7 na tel. 07/371-86-02, Antonija
Šuln,
– za nepremičnino pod zaporedno številko 8 na tel. 04/262-47-20, Nataša Žnidaršič.
Pošta Slovenije, d.o.o.
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Razpisi delovnih mest
Št. 100-109/2009
Ob-7569/09
Zavod za zdravstveno varstvo Nova Gorica, Vipavska cesta 13, Rožna Dolina na
podlagi 25.a, 25.b in 25.c člena Statuta zavoda razpisuje delovno mesto
strokovnega direktorja – strokovne
direktorice.
Delovno mesto razpisujemo za mandatno obdobje 4 let s polnim delovnim časom
in možnostjo ponovnega imenovanja.
Kandidat/ka mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
– univerzitetna izobrazba medicinske
smeri,
– opravljena specializacija s področja dejavnosti zavoda,
– najmanj pet let delovnih izkušenj
z ustreznimi organizacijskimi in upravljavskimi znanji.
Pisne ponudbe z dokazili o izpolnjevanju razpisanih pogojev naj kandidati pošljejo v roku 14 dni od objave razpisa v zaprti
ovojnici na naslov: Zavod za zdravstveno
varstvo Nova Gorica, Vipavska cesta 13,
Rožna Dolina, 5000 Nova Gorica, z oznako
»Ne odpiraj – Razpis za strokovnega direktorja – strokovno direktorico«.
Vsi kandidati bodo povabljeni k predstavitvi programa vodenja strokovnega dela
zavoda Strokovnemu svetu.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v skladu z zakonom.
Svet Zavoda za zdravstveno varstvo
Nova Gorica
Št. 529/2009
Ob-7605/09
Dom Lukavci, Lukavci 9, 9242 Križevci
pri Ljutomeru, na podlagi sklepa sveta zavoda z dne 11. 11. 2009 razpisuje delovno
mesto
strokovni vodja zavoda.
Za strokovnega vodja zavoda je lahko
imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še
naslednje pogoje določene v 56. in 69. členu
Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS,
št. 03/07), in sicer, da ima:
– dokončano višjo ali visoko šolo, ki izobražuje za socialno delo, pet let delovnih izkušenj, opravljeno pripravništvo in strokovni
izpit po Zakonu o socialnem varstvu,
– dokončano višjo ali visoko šolo psihološke smeri, pedagoške smeri in njenih
specialnih disciplin, upravne, pravne in sociološke, zdravstvene smeri – smer delovne
terapije in teološke smeri z ustrezno specializacijo, pet let delovnih izkušenj, od tega
eno leto delovnih izkušenj na področju socialnega varstva, opravljeno pripravništvo
in strokovni izpit po Zakonu o socialnem
varstvu.
Strokovnega vodja se imenuje za mandatno dobo 5 let.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev morajo kandidati poslati v roku 8 dni od
objave razpisa v zaprti kuverti na naslov:
Dom Lukavci, Lukavci 9, 9242 Križevci pri
Ljutomeru, s pripisom: »Prijava za strokovnega vodja«.
Svet zavoda Dom Lukavci

Ob-7606/09
Perutninarska zadruga Ptuj z.o.o., Spodnja
Hajdina 17, 2250 Ptuj, na podlagi 17. člena
pravilnika razpisuje delovno mesto:
direktorja za obdobje štirih let s polnim delovnim časom.
Za direktorja zadruge je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da ima najmanj višjo ali visoko šolsko
izobrazbo,
– da ima najmanj pet let delovnih izkušenj,
– predložen program dela.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
pošljite na naslov: Perutninarska zadruga
Ptuj z.o.o., Spodnja Hajdina 17, 2250 Ptuj,
z oznako »Za razpis«.
Razpisni rok je 8 dni po objavi razpisa.
Perutninarska zadruga Ptuj z.o.o.
Št. 226/09
Ob-7643/09
Na podlagi 23. člena Zakona o delovnih
razmerjih, 20. člena Statuta ZD Zagorje in
11. člena KP za zdravnike in zobozdravnike
objavljamo prosto delovno mesto
zdravnika specialista pediatrije oziroma družinske medicine za delo v otroško
šolskem dispanzerju
s polnim delovnim časom za določen čas
12 mesecev in 4-mesečno poskusno dobo.
Pogoji:
– zdravnik s specialističnim izpitom iz
pediatrije/družinske medicine,
– veljavna licenca Zdravniške zbornice
Slovenije,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– znanje slovenskega jezika.
Kandidati naj pošljejo svoje vloge z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev v 8
dneh po objavi na kadrovsko službo ZD Zagorje.
O izbiri bodo kandidati obveščeni v roku
8 dni po odločitvi.
Zdravstveni dom Zagorje
Št. 225/09
Ob-7644/09
Na podlagi 23. člena Zakona o delovnih
razmerjih, 20. člena Statuta ZD Zagorje in
11. člena KP za zdravnike in zobozdravnike
objavljamo prosto delovno mesto
zdravnika specialista interne medicine za delo v specialistični ambulanti za
pljučne bolezni in alergologijo s polnim
delovnim časom za določen čas do 20. 7.
2011 in 4-mesečno poskusno dobo.
Pogoji:
– zdravnik s specialističnim izpitom iz
interne medicine in podiplomskim študijem
iz pulmologije in alergologije,
– veljavna licenca Zdravniške zbornice
Slovenije,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– znanje slovenskega jezika.
Kandidati naj pošljejo svoje vloge z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev v 8
dneh po objavi na kadrovsko službo ZD Zagorje.
O izbiri bodo kandidati obveščeni v roku
8 dni po odločitvi.
Zdravstveni dom Zagorje

Št. Su-V-22/09-3
Ob-7661/09
Ustavno sodišče Republike Slovenije,
Beethovnova ulica 10, Ljubljana, objavlja
javni natečaj za dve uradniški delovni mesti,
ki se izvajata v dveh nazivih
svetovalec ustavnega sodišča I in
svetovalec ustavnega sodišča II za področje kazenskega prava.
Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
I. Kandidat mora izpolnjevati pogoje za:
1. zasedbo delovnega mesta Svetovalec
Ustavnega sodišča I:
– univerzitetni diplomirani pravnik,
– pravniški državni izpit,
– 6 let delovnih izkušenj na pravniških
delih po opravljenem pravniškem državnem
izpitu,
– nižja raven znanja svetovnega jezika,
– usposobljenost za delo z urejevalniki
besedil.
Pogoj za izvajanje nalog na delovnem
mestu svetovalec Ustavnega sodišča I je
tudi dovoljene za dostop do tajnih podatkov
stopnje zaupno, ki ga mora kandidat izpolniti najkasneje v enem letu po imenovanju
v naziv.
Pogoja iz druge in tretje alineje iz
polnjuje tudi, kdor nima opravljenega pravniškega državnega izpita, če ima pridobljen
magisterij pravnih znanosti in najmanj 10 let
delovnih izkušenj na pravniških delih.
Nižja raven znanja svetovnega jezika
pomeni bralno sposobnost razumevanja
besedil.
2. zasedbo delovnega mesta Svetovalec
Ustavnega sodišča II:
– univerzitetni diplomirani pravnik,
– pravniški državni izpit,
– 2 leti delovnih izkušenj na pravniških
delih po opravljenem pravniškem državnem
izpitu,
– nižja raven znanja svetovnega jezika,
– usposobljenost za delo z urejevalniki
besedil.
Pogoja iz druge in tretje alineje izpolnjuje
tudi, kdor nima opravljenega pravniškega
državnega izpita, če ima pridobljen magisterij pravnih znanosti in najmanj 5 let delovnih
izkušenj na pravniških delih.
Nižja raven znanja svetovnega jezika
pomeni bralno sposobnost razumevanja
besedil.
II. Naloge Svetovalca Ustavnega sodišča
I in Svetovalca Ustavnega sodišča II:
1. Svetovalec Ustavnega sodišča I opravlja naslednje naloge:
– priprava zahtevnejših poročil, osnutkov
odločb, sklepov, predlogov in mnenj v zvezi
z oceno ustavnosti oziroma zakonitosti predpisov, v zvezi z ustavnimi pritožbami in z drugimi
zadevami iz pristojnosti Ustavnega sodišča,
– poročanje na senatih v zadevah ustavnih pritožb,
– opravljanje nalog, ki so določene s Poslovnikom in pravilnikom, ki ureja pisarniško
poslovanje Ustavnega sodišča,
– druge strokovne naloge na primerljivi stopnji zahtevnosti po odredbi general-
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nega sekretarja, njegovega namestnika ali
pomočnika.
2. Svetovalec Ustavnega sodišča II opravlja naslednje naloge:
– priprava poročil, osnutkov odločb, sklepov, predlogov in mnenj v zvezi z oceno
ustavnosti oziroma zakonitosti predpisov,
v zvezi z ustavnimi pritožbami in z drugimi zadevami iz pristojnosti Ustavnega sodišča,
– poročanje na senatih v zadevah ustavnih pritožb,
– opravljanje nalog, ki so določene s Poslovnikom Ustavnega sodišča in pravilnikom, ki ureja pisarniško poslovanje Ustavnega sodišča,
– druge strokovne naloge na primerljivi stopnji zahtevnosti po odredbi generalnega sekretarja, njegovega namestnika ali
pomočnika.
III. Kandidat mora poleg izpolnjevanja
pogojev za zasedbo delovnega mesta, na
katerega se prijavlja, izpolnjevati tudi pogoje
za imenovanje v naziv:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev,
– da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti,
– visoka raven znanja slovenskega jezika.
Naloge svetovalca Ustavnega sodišča
I se izvajajo v nazivih višji svetnik II in višji
svetnik I, naloge svetovalca Ustavnega sodišča II pa se izvajajo v nazivih svetnik II in
svetnik I.
IV. Delo se bo opravljalo v prostorih
Ustavnega sodišča Republike Slovenije,
Beethovnova ulica 10, Ljubljana.
V. 1. Kandidati morajo vlogi priložiti dokazila o izpolnjevanju natečajnih pogojev:
– fotokopijo diplome,
– potrdilo o opravljenem pravniškem državnem izpitu oziroma o pridobljenem magisteriju pravnih znanosti (v primeru, da je
kandidat pridobil magisterij pravnih znanosti
v tujini, mora priložiti tudi dokazilo, da je
v tujini podeljeni naslov enakovreden slovenskemu znanstvenemu naslovu magister
znanosti),
– dokazilo o pridobljenih delovnih izkušnjah na pravniških delih,
– potrdilo ali spričevalo ustrezne javne
ali zasebne šole oziroma posebno potrdilo pooblaščene izobraževalne ustanove
o uspešno opravljenem preizkusu znanja
svetovnega jezika,
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– potrdilo o nekaznovanosti, ki ga izda
Ministrstvo za pravosodje (potrdilo ne sme
biti starejše od dneva uradne objave tega
javnega natečaja),
– potrdilo, da ni v kazenskem postopku,
ki ga izda pristojno Okrajno sodišče (potrdilo se ne sme biti starejše od dneva uradne
objave tega javnega natečaja),
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije.
2. Kandidati lahko prijave na javni natečaj vložijo v roku 30 dni od objave javnega
natečaja v Uradnem listu Republike Slovenije. Ustavno sodišče izvaja javni natečaj
na podlagi petega odstavka 60. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št.
63/07 – ur. p. b. in 65/08) v skladu s Pravilnikom o postopku javnega natečaja in merilih presoje izpolnjevanja natečajnih pogojev št. Su-186/06-3 z dne 13. 11. 2006 in
Su-V-25/08-7 z dne 30. 6. 2008, ki je objavljen na spletni strani Ustavnega sodišča,
v tiskani obliki pa je na voljo v glavni pisarni
Ustavnega sodišča. Ustavno sodišče v natečajnem postopku kandidatov ne pozove
k dopolnitvi vlog in ne pridobiva podatkov iz
uradnih evidenc. Zato bodo v izbirni postopek uvrščeni kandidati, ki bodo na podlagi
predloženih dokazil izkazali izpolnjevanje
natečajnih pogojev na dan vložitve prijave.
3. Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo
pisne prijave z dokazili na naslov: Ustavno
sodišče Republike Slovenije, Sekretariat,
Beethovnova ulica 10, p.p. 1713, 1101 Ljub
ljana, z navedbo »ne odpiraj javni natečaj –
svetovalec US I« oziroma »ne odpiraj javni
natečaj – svetovalec US II«.
VI. Strokovna usposobljenost prijavljenih
kandidatov se bo v prvi fazi izbirnega postopka presojala na podlagi predložene dokumentacije, v drugi fazi pa z ustnim razgovorom, ki ga bo natečajna komisija opravila
s kandidati, ali na podlagi pisnega preizkusa
usposobljenosti.
VII. Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v 60 dneh od poteka roka za prijavo na
natečaj. O izbiri oziroma neizbiri bo kandidatom, ki bodo sodelovali v izbirnem postopku
izdan in vročen sklep.
VIII. Z izbranima kandidatoma bomo po
dokončnosti sklepa o izbiri sklenili pogodbo
o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
IX. 1. Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite vsak delovni dan, od 10. do 14.
ure, na tel. 01/477-64-31 (Mateja Šarlah).
2. Ta javni natečaj se objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in na spletni
strani Ustavnega sodišča.
Ustavno sodišče Republike Slovenije
Sekretariat

Št. 110-98/2009-03110
Ob-7707/09
Ministrstvo za pravosodje razpisuje: na
podlagi prvega odstavka 19. člena v zvezi
s petim odstavkom 13. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 94/07 –
uradno prečiščeno besedilo, 77/09, 87/09):
– 3 prosta mesta pomočnikov okrožnega
državnega tožilca na Okrožnem državnem
tožilstvu v Ljubljani.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev na sodniško mesto, določene v 8. členu Zakona
o sodniški službi, in posebne pogoje za imenovanje na mesto pomočnika državnega tožilca, določene v četrtem odstavku 15. člena
Zakona o državnem tožilstvu.
V skladu z 19. členom Zakona o državnem tožilstvu v zvezi s 15. členom Zakona
o sodniški službi (Uradni list RS, št. 94/07 –
uradno prečiščeno besedilo), mora prijava
kandidata vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil imenovan v funkcijo
pomočnika državnega tožilca, mora prijavi
priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za imenovanje na mesto pomočnika okrožnega državnega tožilca.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev
iz prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za
imenovanje na mesto pomočnika državnega
tožilca lahko Ministrstvo za pravosodje pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata od upravljavca matičnega registra,
podatek o državljanstvu pa od upravljavca
centralne evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15
dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
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Druge objave
Št. 013-18/2009/22
Ob-7648/09
Na podlagi 10. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS,
št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo,
61/06 – ZDru-1 in 112/07) Ministrstvo za
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo objavlja
javni poziv
za predlaganje članov Sveta za znanost
in tehnologijo Republike Slovenije,
ki jih v svet imenuje Vlada Republike
Slovenije
1. Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1 in 112/07)
v 10. členu določa, da ima Svet za znanost
in tehnologijo Republike Slovenije (v nadaljevanju: Svet) 14 članov, ki so imenovani, in
člane po položaju.
Šest članov Sveta imenuje Vlada Republike Slovenije izmed raziskovalcev tako,
da so zastopane vse znanstvene vede, šest
članov izmed nosilcev tehnološkega razvoja
in predstavnikov gospodarskih družb, enega
člana kot predstavnika javnosti ter enega
člana kot predstavnika reprezentativnih sindikatov s področja raziskovalne in razvojne dejavnosti. Člani Sveta po položaju so
predsednik Slovenske akademije znanosti
in umetnosti, rektorji univerz, ministra, pristojna za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo ter finance in predsednik Gospodarske
zbornice Slovenije.
Predloge za članstvo v Svetu podajo raziskovalne organizacije, univerze in samostojni visokošolski zavodi, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, gospodarska
in strokovna združenja ter druge nevladne
organizacije.
2. Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo je dne 10. 4. 2009 objavilo prvi
javni poziv za predlaganje članov Sveta za
znanost in tehnologijo Republike Slovenije.
3. Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo ponovno poziva raziskovalne organizacije, univerze in samostojne visokošolske zavode, Slovensko akademijo
znanosti in umetnosti, gospodarska in strokovna združenja ter druge nevladne organizacije, da posredujejo predloge kandidatov,
ki se jih bo imenovalo v Svet.
4. Upravičeni predlagatelji so:
a) raziskovalne organizacije, ki so vpisane v evidenco raziskovalnih organizacij
pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije;
b) univerze in samostojni visokošolski
zavodi, ki so vpisani v razvid visokošolskih
zavodov pri Ministrstvu za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo;
c) Slovenska akademija znanosti in umetnosti;
d) gospodarska in strokovna združenja;
e) strokovna združenja, ki delujejo v javnem interesu na področju raziskovalne in razvojne dejavnosti in so vpisana v evidenco
raziskovalnih organizacij pri Javni agenciji
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije;
f) druge nevladne organizacije (društva,
ustanove, zadruge, privatni zavodi itd.), ki

delujejo na področju raziskovalne in razvojne dejavnosti;
g) reprezentativni sindikati s področja
raziskovalne in razvojne dejavnosti.
Upravičenost predlagateljstva dokazuje
pisna izjava pooblaščene osebe organizacije iz d), f) in g) točke prejšnjega odstavka
o izpolnjevanju navedenih pogojev.
Iz predloga mora biti razvidno, ali je kandidat predlagan kot predstavnik organizacij,
navedenih v 3. točki tega poziva.
5. Predloge mora posredovati pooblaščena oseba organizacije.
Za posameznega predlaganega kandidata mora predlagatelj predložiti naslednje
podatke: ime in priimek; dan, mesec, leto
in kraj rojstva; stopnjo izobrazbe; poklic, za
katerega je usposobljen; naziv organizacije,
kjer je zaposlen in delo, ki ga opravlja; stalno prebivališče; izjavo predlaganega kandidata, da pristaja na kandidaturo; kratko
utemeljitev predloga.
6. Na podlagi posredovanih predlogov
bo Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo oblikovalo predlog kandidatov in
ga posredovalo v odločitev Vladi Republike
Slovenije. Predlogi za članstvo v Svetu, ki
jih je Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo prejelo na podlagi javnega poziva, objavljenega v Uradnem listu RS, št.
28/09 z dne 10. 4. 2009 in javnega poziva,
objavljenega v Uradnem listu RS, št. 44/09
z dne 12. 6. 2009 bodo obravnavani skupaj
s predlogi, prejetimi na podlagi tega poziva.
7. Predlog s podatki, navedenimi pod
točko 4. in točko 5., posredujte na naslov:
Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo, Kadrovska
služba (kandidati za Svet za znanost in tehnologijo), Kotnikova 38, 1000 Ljubljana.
8. Predloge za članstvo v Svetu je treba
poslati v 8 dneh od dneva objave javnega
poziva v Uradnem listu RS.
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo
Št. 478/3/2009
Ob-7604/09
Občina Prebold, Hmeljarska c. 3,3312
Prebold, 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. 14/07 in 94/07) ter Letnega načrta prodaje nepremičnega premoženja za potrebe Občine Prebold v letu 2009, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Prebold, Hmeljarska c. 3, 3312 Prebold, mat. številka:
1357654, ID št. za DDV: SI39527972.
II. Predmet prodaje in izklicna vrednost:
1. Nepremičnina parc. št. 2019, k.o. Dobrna, vpisana v zemljiškoknjižni podvložek
št. 793, številka stavbe 455, ki v naravi predstavlja večstanovanjsko enonadstropno hišo
na naslovu Lokovina 12, Dobrna, s šestimi
stanovanji, v skupaj neto tlorisni površini
344,69 m2:
– stanovanje št. 1; 50,00 m2 (v najemu),
– stanovanje št. 2; 52,66 m2 (v najemu),

– stanovanje št. 3: 38,57 m2 (prazno),
– stanovanje št. 4: 69,94 m2 (v najemu),
– stanovanje št. 5: 68,96 m2 (prazno),
– stanovanje št. 6: 65,56 m2 (v najemu).
Izhodiščna cena je 50.000,00 EUR.
Navedena izklicna cena ne vključuje
davka na promet nepremičnine, ki ga plača
kupec.
III. Pogoji sodelovanja:
1. Nakup po načelu videno – kupljeno,
prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake predmeta prodaje.
2. Ponudnik mora do zaključka postopka zbiranja ponudb plačati varščino v višini
10% ponujene cene na transakcijski račun
Občine Prebold, št. 01374-0100004665,
odprt pri Banki Slovenije. Ponudniku, ki
na razpisu ne bo uspel, se varščina brez
obresti vrne najkasneje v 15 dneh po izboru najugodnejšega ponudnika. Uspelemu
ponudniku (kupcu) se varščina vračuna
v kupnino.
3. Na razpisu lahko sodelujejo fizične
in pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje za
pridobitev nepremičnine na območju Republike Slovenije in v roku podajo pravilne
ponudbe.
4. Zavezujoča ponudba za nakup mora
vsebovati naslednje sestavine:
– podatke o kupcu (ime, priimek oziroma
firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko, davčno številko, številko transakcijskega računa, naziv in naslov
banke za vračilo varščine);
– navedbo nepremičnine, na katero se
ponudba nanaša;
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
izhodiščne;
– dokazilo o vplačani varščini;
– potrdilo o državljanstvu in fotokopijo
veljavnega osebnega dokumenta za fizične osebe, izpisek iz sodnega registra za
pravne osebe oziroma izpisek iz poslovnega registra za s.p., ki ne sme biti starejši
od 30 dni;
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema vse
razpisne pogoje,
– izjavo o verodostojnosti na dano ponudbo.
5. Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse zgoraj navedene sestavine.
6. Ponudnik lahko ponudbo za nakup
nepremičnine umakne ali dopolni do roka
za sprejem ponudbe, ki je določen v razpisu. V primeru umika ponudbe se varščina
ne vrne.
7. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo
ceno, vendar najmanj v višini izhodiščne
cene (ponudba, ki bo vsebovala nižjo ceno
od izklicne, bo kot nepravilna zavrnjena).
Ponudnike, ki bodo podali enakovredne ponudbe (enaka višina kupnine ob izpolnjevanju vseh pogojev) bo prodajalec pozval
k dopolnitvi ponudb. Po prejemu dopolnjenih
ponudb, bo prodajalec izbral najugodnejšega ponudnika.
8. Pri nakupu ima najemnik stanovanja
pod enakimi pogoji predkupno pravico.
9. Kupec, ki ni najemnik, prevzame vse
obveznosti prodajalca iz sklenjenega najemnega razmerja z najemnikom.
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10. Rok vezanosti na ponudbo: do dneva
prodajne pogodbe z izbranim ponudnikom.
11. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni najkasneje v 15
dneh od datuma odpiranja ponudb. Najugodnejšega ponudnika bo izbrala imenovana Komisija, kateri bo potrjen s sklepom
župana.
12. Občina Prebold lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi
postopek prodaje, na da bi zato navedla
razloge, pri čemer ponudnikom vrne plačano varščino.
13. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je izključena.
14. Izbrani ponudnik bo moral skleniti
prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika
oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. V nasprotnem primeru se
bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima
Občina Prebold pravico zadržati vplačano
varščino.
15. Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini
v pristojni zemljiški knjigi.
16. Celotno kupnino mora kupec poravnati 30 dni od sklenitve pogodbe. Rok plačila kupnine je bistvena sestavina pravnega
posla.
17. Kupec bo poleg ponujene kupnine
dolžan plačati še davek na promet nepremičnine, stroške notarskega zapisa pogodbe ter stroške vknjižbe pravice na svoje ime
in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega
sodišča.
IV. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
1. Odpiranje ponudb bo v ponedeljek
21. decembra 2009.
2. Izbor najugodnejšega ponudnika bo
opravila pristojna komisija, ki jo imenuje
župan. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo
ceno, vendar najmanj v višini izklicne cene.
Ponudnike, ki bodo podali enakovredne ponudbe (enaka višina kupnine ob izpolnjevanju vseh pogojev), bo prodajalec pozval
k oddaji nove ponudbe. Po prejemu novih
ponudb bo prodajalec izbral najugodnejšega
ponudnika.
3. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika pisno obveščeni najkasneje
v 15 dneh od datuma odpiranja ponudb.
4. Občina Prebold lahko do sklenitve
pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge, pri čemer se ponudnikom povrnejo
stroški.
V. Rok za predložitev ponudbe
Ponudba mora biti dostavljena na naslov: Občina Prebold, Hmeljarska c. 3, 3312
Prebold, z oznako »Ponudba za nakup nepremičnine Lokovina 12 – ne odpiraj«. Na
ovojnici mora biti naveden naziv oziroma
ime ponudnika. Pravočasne bodo ponudbe,
ki bodo prispele v zaprti ovojnici na zgornji
naslov, do vključno 21. decembra 2009, do
12. ure.
VI. Kontaktne osebe prodajalca
Vsa pojasnila v zvezi s prodajo in ogledom nepremičnin v času razpisa lahko
zainteresirani ponudniki dobijo na Občini Prebold, pri Tjaši Skočaj Klančnik, tel.
03/703-64-07.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Besedilo razpisa ter obrazci za pripravo ponudbe so objavljeni na spletni strani
Občine Prebold: http://www.prebold.si, v pisni obliki pa jih ponudniki lahko prevzamejo
v tajništvu Občine Prebold.
Občina Prebold
Ob-7633/09
Občina Vuzenica na podlagi Zakona
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 14/07), Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
obcin (Uradni list RS, št. 14/07 in 94/07) ter
sklepa Občinskega sveta Občine Vuzenica
z dne 18. 12. 2008 objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
I. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Vuzenica,
Mladinska ulica 1, 2367 Vuzenica, tel.
02/87-91-220; faks 02/87-91-221, e-pošta:
obcina.vuzenica@siol.net.
II. Predmet prodaje in izklicna vrednost:
1. Dvostanovanjski objekt, na naslovu
Spodnji trg 18, Vuzenica, ki leži na parc. št.
141/5 in 142/2, k.o. Vuzenica, za izhodiščno
ceno: 45.586,00 EUR.
Gre za starejši objekt v skupni izmeri
186,79 m2, v katerem je bil hlev, ki se je
leta 1963 preuredil v dvostanovanjski objekt.
Stanovanje v objektu je obremenjeno z najemnim razmerjem. Objekt se prodaja s pripadajočimi zemljišči. V izhodiščno vrednost
nepremičnine davek na promet nepremičnin
ni vključen.
III. Vrsta pravnega posla: prodaja stanovanjskega objekta
IV. Pogoji prodaje:
1. Nakup po načelu videno – kupljeno,
prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake predmeta prodaje.
2. Ponudnik mora do zaključka postopka zbiranja ponudb plačati varščino v višini
10% ponujene cene na transakcijski račun
Občine Vuzenica, št.: 01341-0100011132,
z navedbo »kavcija za javno ponudbo«. Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana
v kupnino, neuspelim ponudnikom pa bo
brez obresti vrnjena v roku 10 dni po končanem postopku zbiranja ponudb.
3. Na razpisu lahko sodelujejo fizične
in pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje za
pridobitev nepremičnine na območju Republike Slovenije in v roku podajo pravilne
ponudbe.
4. Ponudba za nakup mora vsebovati
naslednje sestavine:
– podatke o kupcu;
– navedbo nepremičnine, ki je predmet
ponudbe;
– višino ponujene cene, ki ne sme biti
nižja od izhodiščne;
– dokazilo o vplačani varščini;
– fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta za fizične osebe, izpisek iz sodnega
registra za pravne osebe oziroma izpisek iz
poslovnega registra za s.p., ki ne sme biti
starejši od 30 dni;
– davčno številko oziroma ID št. za
DDV;
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema vse
razpisne pogoje.
Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje
vse zgoraj navedene sestavine.
5. Ponudnik lahko ponudbo za nakup
nepremičnine umakne ali dopolni do roka
za sprejem ponudbe, ki je določen v razpisu.

V primeru umika ponudbe po roku za sprejem ponudb se varščina ne vrne.
6. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo
ceno, vendar najmanj v višini izhodiščne
cene. Ponudnike, ki bodo podali enakovredne ponudbe (enaka višina kupnine ob izpolnjevanju vseh pogojev), bo prodajalec
pozval k dopolnitvi ponudb. Po prejemu dopolnjenih ponudb, bo prodajalec izbral najugodnejšega ponudnika.
7. Pri nakupu ima najemnik stanovanja
predkupno pravico.
8. Kupec, ki ni najemnik, prevzame vse
obveznosti prodajalca iz sklenjenega najemnega razmerja z najemnikom.
9. Rok vezanosti na ponudbo: do dneva sklenitve prodajne pogodbe z izbranim
ponudnikom.
10. Celotno kupnino mora kupec poravnati v 8 dneh od sklenitve pogodbe. Rok
plačila kupnine je bistvena sestavina pravnega posla.
11. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh od datuma odpiranja ponudb.
O najugodnejšem ponudniku bo odločil župan s sklepom. Odločitev župana je dokončna.
12. Občina Vuzenica lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi
postopek prodaje, ne da bi za to navedla
razloge, pri čemer se ponudnikom vrne plačana varščina.
13. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je izključena.
14. Izbrani ponudnik mora v 8 dneh od
prejema sklepa o izbiri in poziva skleniti
prodajno pogodbo.
15. Če uspeli ponudnik (kupec) v določenem roku ne sklene pogodbe, varščina
zapade v korist prodajalca in velja, da je
kupec odstopil od pogodbe.
16. Pogoji iz javnega razpisa so sestavni
del pogodbe o prodaji nepremičnine.
17. Uspeli ponudnik oziroma kupec plača
poleg kupnine tudi davčne dajatve in stroške
notarskih storitev.
Kupec pridobi lastninsko pravico na nepremičnini po plačilu celotne kupnine.
V. Rok, naslov in informacije za predložitev ponudbe:
Ponudba mora biti dostavljena na naslov: Občina Vuzenica, Mladinska ulica 1,
2367 Vuzenica »Ponudba za nakup nepremičnine – ne odpiraj«. Na ovojnici mora
biti naveden naziv oziroma ime ponudnika.
Pravočasne bodo ponudbe, ki bodo prispele
v zaprti ovojnici na zgornji naslov, do vključno, 7. 12. 2009, do 12. ure. Javno odpiranje
ponudb bo dne 7. 12. 2009, ob 13. uri, v sejni sobi Občine Vuzenica, Mladinska ulica 1,
2367 Vuzenica.
Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma pisnim
pooblastilom ponudnika.
Vsa pojasnila v zvezi z razpisom lahko interesenti dobijo na Občini Vuzenica,
Mladinska ulica 1, 2367 Vuzenica, v času
uradnih ur.
Občina Vuzenica
Št. 352-7/2009-1
Ob-7634/09
Občina Postojna na podlagi Stanovanjskega zakona zakona (SZ-1, Uradni list RS,
št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
45/08 – ZVEtL, 57/08), Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni
list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06 in 11/09) in
na podlagi Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
84/07 in 94/07) objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo tržnega stanovanja v najem
za določen čas
1. Predmet razpisa
Občina Postojna oddaja v najem triinpolsobno stanovanje št. 26, v prvem nadstropju stanovanjske hiše, na naslovu Ul. Vilka
Kledeta 3, Postojna, s površino 81,51 m2, za
izhodiščno najemnino 350,00 EUR.
Stanovanje je vseljivo takoj in se oddajajo za dobo petih let, z možnostjo podaljšanja najemne pogodbe. Varščina za najem
znaša tri mesečne najemnine, plačati pa jo
je potrebno pred vselitvijo. Varščina se po
poteku najemnega razmerja najemniku vrne
pod pogoji, ki jih natančneje določa najemna
pogodba.
Izhodiščna najemnina za stanovanja je
določena na podlagi Uredbe o metodologiji
za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list
RS, št. 131/03, 142/04 in 99/08).
2. Razpisni pogoji:
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
prosilci, da so upravičeni do dodelitve profitnega stanovanja po tem razpisu, so:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– stalno prebivališče na območju Občine
Postojna,
– dohodki prosilčevega gospodinjstva
morajo v letu dni pred objavo tega razpisa
presegati odstotke dohodkov, ki jih za oprostitev plačila lastne udeležbe in varščine
predvideva v 9. členu Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list
RS, št. 14/04, 34/04, 62/06 in 11/09).
3. Kriteriji in merila za izbiro ponudnikov:
3.1. Interesenti za najem stanovanja morajo k vlogi na razpis priložiti:
– podatke o najemniku in osebah, ki
bodo z njim uporabljale stanovanje,
– višino ponujene najemnine,
– potrdilo o skupnem neto dohodku za
obdobje 1 leta pred razpisom,
– potrdilo o izplačanih zadnjih treh neto
plačah zase in za vse bodoče uporabnike.
3.2. Kriteriji za izbiro:
V primeru, da bo interesentov za najem posameznega stanovanja več, bodo pri
oddaji stanovanja poleg splošnih pogojev
(državljanstvo RS, stalno bivanje v Občini Postojna) upoštevani še višina ponujene
najemnine in materialno stanje vlagatelja in
bodočih uporabnikov, ki bodo skupaj z njim
uporabljali stanovanje, pri čemer imajo prednost tisti vlagatelji, pri katerih predstavlja
višina profitne najemnine manjši delež v družinskem dohodku.
4.Oddaja vloge:
Zainteresirani lahko dvignejo obrazec vloge na razpis v sprejemno-informacijski pisarni Občine Postojna (št. 3/2) ali na spletni strani www.postojna.si med aktualnimi razpisi.
Upoštevane bodo vloge, ki bodo oddane
do vključno ponedeljka, 30. 11. 2009, do 12.
ure, na naslov Občina Postojna, Ljubljanska
4, 6230 Postojna s pripisom (Javno zbiranje
ponudb – Oddaja tržnega stanovanja).
Če bo prosilec oddal nepopolno vlogo,
bo pozvan, da vlogo v roku 8 dni dopolni.

Vloge prosilcev, ki v roku ne bodo dopolnjene in vloge, oddane po zaključku razpisnega
roka, bodo s sklepom zavržene.
5.Oddaja vloge:
Najugodnejši ponudniki bodo izbrani najkasneje v roku 15 dni po izteku roka za zbiranje ponudb. Ponudniki bodo pisno obveščeni najpozneje v roku 15 dni po sprejemu
odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika. Z izbranima ponudnikoma bo sklenjena
najemna pogodbe, in sicer v roku 8 dni od
pravnomočnosti sklepa o izbiri. V primeru
da ponudnik ne sklene najemne pogodbe
v roku, se šteje da je odstopil od ponudbe in
se najemna pogodba lahko sklene z naslednjim najugodnejšim ponudnikom.
6. Občina Postojna si pridržuje pravico,
da najemne pogodbe ne sklene z nobenim
ponudnikom.
Občina Postojna
Ob-7650/09
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) in Programa
prodaje občinskega stvarnega premoženja,
naslednje
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Predmet prodaje:
1. Stanovanje št. 518.E, v večstanovanjski stavbi, na Kocljevi 15, v Gornji Radgoni, v velikosti 68,23 m2 (dvosobno stanovanje, v 2. nadstropju), na parc. št. 230/18,
k.o. Gornja Radgona, za izhodiščno ceno
58.000,00 EUR.
2. Stanovanje št. 2, v poslovno-stanovanjski stavbi, na Kerenčičevi 7, v Gornji
Radgoni, v velikosti 90,52 m2 (štirisobno stanovanje, v 1. nadstropju), na parc. št. 99/2,
k.o. Gornja Radgona, za izhodiščno ceno
27.900,00 EUR.
Izhodiščna cena predstavlja ceno stavbnega zemljišča in objektov, ne vključuje
pa davka na promet nepremičnin ali DDV,
komunalnega prispevka, stroškov izvedbe
in navezave komunalnih naprav in ostale
infrastrukture, plačila priključitve na vodovodno omrežje, kanalizacijo, električno in
telefonsko omrežje ter izdelave tehnične dokumentacije.
Stanovanji pod zap. št. 1. in 2. sta nezasedeni oziroma prazni.
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 15 dneh po
prejemu sklepa o izbiri skleniti pogodbo in
plačati kupnino v 8 dneh po podpisu pogodbe v enkratnem znesku.
2. Če se bo za posamezno nepremičnino
prijavilo več ponudnikov, ki bodo izpolnjevali
razpisne pogoje, bo imel prednost tisti, ki za
nepremičnino ponudi višjo ceno.
3. Ponudniki morajo oddati pisne ponudbe v zaprti ovojnici, najkasneje do 27. 11.
2009, na naslov: Občina Gornja Radgona,
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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
Št. 478-20/2009-3
Ob-7663/09
Občina Polzela, Polzela 8, 3313 Polzela,
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. 14/07 in 94/07) ter Letnega načrta prodaje nepremičnega premoženja za potrebe
Občine Polzela v letu 2009 (sprejet na 14.
seji občinskega sveta dne 23. 12. 2008),
objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Občina Polzela, Polzela 8, 3313 Polzela, tel. 03/703-32-00, faks
03/703-32-23, e-pošta: obcina.polzela@polzela.si.
II. Predmet prodaje in izklicna vrednost:
»dvorec Novi Klošter s parkom«, ki obsega nepremičnine:
– parc. št. 20/2 – dvorišče v izmeri
902 m2, funkcionalni objekt v izmeri 182 m2,
gospodarsko poslopje v izmeri 159 m2,
parc. št. 20/3 – stanovanjska stavba v iz-
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meri 766 m2, parc. št. 20/4 – gospodarsko
poslopje v izmeri 571 m2 in parc. št. 20/5 –
dvorišče v izmeri 1017 m2, vpisane v ZKV
424, k.o. Založe, ter
– parc. št. 16 – zelenica 4924 m2, parc. št.
17 – zelenica 180 m2, parc. št. 20/1 – dvorišče 2320 m2, parc. št. 26 – zelenica v izmeri
144 m2, vpisane v ZKV 437 v k.o. Založe,
po izhodiščna izklicni ceni 650.000,00
EUR.
Nepremičnine so locirane v Založah, katere so od centra Polzele oddaljene 3 km.
Posest predstavljajo dvorec Novi Klošter,
cerkev »Naše ljube gospe« ter stavbno in
nezazidano stavbo zemljišče.
Potrebna je celovita strokovna prenova
in prezentacija kompleksa z njeno oživitvijo
z ustreznimi dejavnostmi. Posegi bodo možni s sodelovanjem pristojne enote Zavoda
za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE
Celje, ki bo glede na vrsto posega izdelala
konservatorski program oziroma projekt.
III. Vrsta pravnega posla – prodaja nepremičnin.
IV. Pogoji javnega razpisa
IV. a) Pogoji prodaje:
1. Predmetna zemljišča se prodajajo kot
zaokrožena celota po načelu videno – kupljeno in so prosta vseh bremen.
2. Na razpisu lahko sodelujejo fizične in
pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev nepremičnine na območju Republike Slovenije in v roku podajo ponudbe.
3. Ponudnik mora do zaključka postopka zbiranja ponudb plačati varščino
v višini 10% ponujene cene za zemljišče
na transakcijski račun Občine Polzela, št.
01373-0100004520, odprt pri Banki Slovenije. Ponudniku, ki na razpisu ne bo uspel, se
varščina brez obresti vrne najkasneje v 15
dneh po izboru najugodnejšega ponudnika.
Uspelemu ponudniku (kupcu) se varščina
vračuna v kupnino.
4. Celotno kupnino mora kupec poravnati
v 8 dneh od sklenitve pogodbe. Rok plačila
kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec ne poravna kupnine na način
in v roku, določenem v pogodbi, se šteje
prodajna pogodba za razdrto.
5. Ne glede na prejšnji odstavek se kupnina lahko plača v dveh obrokih, in sicer
mora kupec poravnati prvi obrok v višini
260.000,00 EUR v 8 dneh od sklenitve pogodbe, preostali del kupnine (drugi obrok)
pa do 28. februarja 2010. Neplačani del kupnine mora kupec zavarovati z nepreklicno
bančno garancijo na prvi poziv. Rok plačila
kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec ne poravna kupnine na način
in v roku, določenem v pogodbi, se šteje
prodajna pogodba za razdrto.
6. Po plačilu celotne kupnine se bodo
kupcu nepremičnine izročile v last s pravico
vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi.
IV. b) Drugi pogoji prodaje:
1. Prenova celovitega kompleksa »Novi
Klošter« mora biti zaključena v roku 5 let od
podpisa prodajne pogodbe.
IV. c) Pogoji za predložitev ponudbe:
1. Ponudba za nakup mora vsebovati
naslednje sestavine:
– Izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku
(priloga št. 1).
– Izpolnjen obrazec Izjava o sprejemu
pogojev javnega razpisa (priloga št. 2).
– Ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja
od izhodiščne cene na obrazcu Ponudba
(priloga št. 3).

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– Potrdilo o plačilu varščine v višini 10%
od izhodiščne cene.
Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje
vse zgoraj navedene sestavine.
2. Rok vezanosti ponudnika na ponudbo
– do sklenitve prodajne pogodbe.
3. Nepravočasne ponudbe, bodo izločene iz nadaljnjega postopka.
V. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
1. Odpiranje ponudb bo 7. 12. 2009, ob
11. uri.
2. Izbor najugodnejšega ponudnika bo
opravila pristojna komisija, ki jo imenuje
župan. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo
ceno, vendar najmanj v višini izklicne cene.
S ponudniki, ki bodo podali enakovredne
ponudbe (enaka višina kupnine ob izpolnjevanju vseh pogojev), bo prodajalec opravil
dodatna pogajanja.
3. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika pisno obveščeni najkasneje
v 15 dneh od datuma odpiranja ponudb.
4. Občina Polzela lahko do sklenitve
pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge.
VI. Sklenitev pogodbe:
1. Izbrani ponudnik mora v 8 dneh od
prejema sklepa o izbiri in poziva skleniti
prodajno pogodbo.
2. Če uspeli ponudnik (kupec) v določenem roku ne sklene pogodbe, varščina zapade v korist prodajalca in velja, da je kupec
odstopil od pogodbe.
3. Pogoji iz javnega razpisa so sestavni
del pogodbe o prodaji nepremičnin. Stroški
davka na promet z nepremičnino ter notarski
stroški bremenijo prodajalca. Kupec pridobi
lastninsko pravico na nepremičninah z vpisom le-te v zemljiško knjigo.
VII. Rok za predložitev ponudbe: ponudba mora biti dostavljena na naslov: Občina
Polzela, Polzela 8, 3313 Polzela, z oznako
»Ponudba za nakup dvorca Novi Klošter
s parkom – ne odpiraj«. Na ovojnici mora
biti naveden naziv oziroma ime ponudnika.
Pravočasne bodo ponudbe, ki bodo prispele
v zaprti ovojnici na zgornji naslov, do vključno 7. decembra 2009, do 10. ure.
VIII. Kontaktne osebe prodajalca
Vsa pojasnila v zvezi s prodajo in ogledom nepremičnin v času razpisa lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Občini Polzela, pri Magdi Cilenšek, tel. 03/703-32-16 in
Alenki Kočevar, tel. 03/703-32-13.
Besedilo razpisa ter obrazci za pripravo ponudbe so objavljeni na spletni strani
Občine Polzela: http://www.polzela.si, v pisni obliki pa jih ponudniki lahko prevzamejo
v tajništvu Občine Polzela.
Občina Polzela
Št. 126/2009
Ob-7664/09
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.
84/07, 94/07), Odloka o ustanovitvi Javnega
podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči – uradno prečiščeno besedilo (MUV, št.
12/2009), 5. člena Statuta Javnega podjetja
za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči in
sklepa št. 62, 31. redne seje Mestnega sveta Mestne občine Maribor z dne 5. 10. 2009,
Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi
zemljišči d.o.o., Grajska ulica 7, 2000 Mari-

bor, za Mestno občino Maribor, Ulica heroja
Staneta 1, 2000 Maribor, razpisuje
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Predmet prodaje:
Zemljišča, parc. št. 2990/2 v izmeri 7 m2,
parc. št. 3165/8 v izmeri 217 m2, parc. št.
3165/9 v izmeri 63 m2 in parc. št. 3165/13
v izmeri 16 m2 vse k.o. Pobrežje, v lasti Mestne občine Maribor. Zemljišča se nahajajo
med Čufarjevo in Osojnikovo ulico in skupaj
merijo 303 m2 in zanje velja Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del
območja PPE, Po3-S, Po4-KE in Po5-S- območje med Čufarjevo, Šolsko ter Osojnikovo
ulico in pokopališčem na Pobrežju – v Mestni občini Maribor (MUV, št. 15/08, popravek MUV, št. 31/08). Zemljišča predstavljajo
gradbeno celoto skupaj s parc. št. 1021 in
parc. št. 1023/4, k.o. Pobrežje.
Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin je predmetno zemljišče ovrednotil
na 96,00 € za m2, kar znaša za 303 m2 skupaj 29.088,00 € in predstavlja izhodiščno
ceno. V ceni ni zajet 20% DDV.
Komunalni prispevek bo zaračunan pred
izdajo gradbenega dovoljenja, za kar bo izdana posebna odločba.
Zemljišča, parc. št. 2990/2, parc. št.
3165/8, parc. št. 3165/9 in parc. št. 3165/13,
k.o. Pobrežje, bodo prodana na podlagi javnega zbiranja ponudb, ponudniku, ki bo ponudil najvišjo ceno, višjo ali enako od izhodiščne cene.
Izhodiščna cena za javno zbiranje ponudb je 29.088,00 €.
2. Pogoji javnega zbiranja ponudb:
Na javnem zbiranju ponudb lahko sodelujejo pravne in fizične osebe ter samostojni
podjetniki. Pisne ponudbe morajo vsebovati
naslednje dokumente:
– pravne osebe, ki so registrirane v Republiki Sloveniji, morajo priložiti sklep o vpisu ustanovitve subjekta, ki ne sme biti starejši od 30 dni in številko TRR,
– fizične osebe morajo priložiti fotokopijo
osebnega dokumenta in številko TRR,
– samostojni podjetniki morajo priložiti izpis iz registra Davčne uprave RS, ki ne sme
biti starejše od 30 dni, in številko TRR,
– pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb
morajo priložiti notarsko overjeno neomejeno specialno pooblastilo, ki se nanaša na
predmet javnega zbiranja ponudb,
– potrdilo o vplačani 10% varščini. Ponudniki vplačajo varščino v višini 10% od izhodiščne cene, na transakcijski račun Javnega
podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o. 04515-0000651184, odprt pri
NKBM d.d, najkasneje do 4. 12. 2009,
– tuja pravna ali fizična oseba mora zaradi vpisa v zemljiško knjigo predložiti enolično
identifikacijsko številko oziroma EMŠO,
– v pisni ponudbi je potrebno navesti
ponujeno ceno za zemljišče – pri tem lahko
ponudnik navede višjo ali enako ceno od
izhodiščne,
– posebna izjavo ponudnika, da ponudba
velja do 31. 12. 2009.
3. Kraj in čas oddaje ponudb: ponudba
v zaprti ovojnici, s pripisom: »Ponudba na
nakup zemljišča k.o. Pobrežje – Ne odpiraj«, mora biti na sedežu JP GSZ d.o.o.,
Grajska ulica 7/III, 2000 Maribor, najkasneje
do srede, 7. 12. 2009, do 9. ure.
4. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika:
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Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena. V primeru, da
bosta dva ali več ponudnikov ponudila enako najvišjo ceno, bo Komisije za izvedbo in
nadzor prodaje ter nakupov stavbnih zemljišč
izvedla med temi ponudniki pogajanja.
Odpiranje ponudb in postopek za izbor
najugodnejšega ponudnika bo opravila Komisija za izvedbo in nadzor prodaje ter nakupov stavbnih zemljišč. Odpiranje ponudb
ne bo javno.
5. Omejitev v postopku razpolaganja:
prodajalec si pridržuje pravico, da ne sklene prodajne pogodbe z nobenim od ponudnikov.
6. Sklenitev pogodbe:
Uspeli ponudnik mora z Mestno občino
Maribor skleniti prodajno pogodbo najkasneje v 15 dneh po izdanem sklepu o izbiri
ponudnika.
Kupec mora poravnati kupnino v 8 dneh
po podpisu pogodbe. Plačilo kupnine je
bistvena sestavina pravnega posla. Kolikor kupec ne poravna kupnine na način in
v roku, določenem v sklenjeni pogodbi, se
šteje prodajna pogodba za nično, brez izvedbe posebnega postopka. Če uspeli ponudnik po svoji krivdi ne izpolni obveznosti
iz prejšnjega stavka, se šteje, da je odstopil
od nakupa. V takšnem primeru varščina zapade v korist prodajalca.
Po plačilu celotne kupnine in poravnavi
vseh stroškov, se bo kupcu nepremičnina
izročila v posest, v zemljiško knjigo pa bo
podan zemljiškoknjižni predlog.
V primeru, da najugodnejši ponudnik
odstopi od ponudbe oziroma ne sklene pogodbe, lahko prodajalec sklene pogodbo
z drugim najugodnejšim ponudnikom brez
javnega zbiranja ponudb.
7. Varščina: varščina bo izbranemu ponudniku vračunana v kupnino, neizbranim
ponudnikom pa bo v 8 dneh po izdanem
sklepu o izbiri ponudnika brezobrestno vrnjena.
8. Plačilo stroškov: kupec se obveže plačati kupnino, davek na dodano vrednost in
stroške Javnega podjetja za gospodarjenje
s stavbnimi zemljišči d.o.o. v zvezi s postopkom prodaje, in sicer v višini 2% od
izhodiščne cene oziroma največ 5.000,00 €
z vključenim DDV.
9. Ustavitev postopka:
Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o. lahko do sklenitve pogodbe postopek prodaje ustavi.
Ogled nepremičnin je možen na kraju samem. Dodatne informacije lahko dobite na
tel. 02/220-14-22, 02/220-14-23 ali info@jpgsz-mb.si.
Javno podjetje za gospodarjenje s
stavbnimi zemljišči d.o.o.
Št. 478-30/2009
Ob-7679/09
Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve,
Kotnikova ulica 5, Ljubljana, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07)
in Uredbo o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07,
94/07) objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
1. Naziv in sedež organizatorja javne ponudbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za
delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova
ulica 5, Ljubljana.

Postopek javnega zbiranja ponudb vodi
Komisija Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve za izvedbo pravilnega in zakonitega postopka prodaje državnega premoženja – pristojna komisija.
2. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega premoženja.
3. Opis predmeta prodaje
Predmet prodaje je stavbno zemljišče
parc. št. 1728/2, k.o. Portorož, v izmeri
156 m2. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno.
Zemljišče ni pozidano. Obstaja predkupna
pravica Občine Piran.
Izhodiščna cena je 60.000,00 €.
4. Informacije glede nepremičnine: za
vse dodatne informacije v zvezi s prodajo nepremičnine smo dosegljivi na tel.
01/369-77-72 med 10. in 12. uro.
5. Pogoji prodaje
Nepremičnina se prodaja v celoti po sistemu videno kupljeno.
Nepremičnina bo prodana najugodnejšemu ponudniku, ki ga bo izbrala pristojna
komisija.
Podpis pogodbe in plačilo kupnine: kupec (najugodnejši ponudnik) v 15 dneh po
odpiranju ponudb prejme enostransko podpisano pogodbo, pogodbo podpiše in plača
kupnino v roku 8 dni po obojestranskem
podpisu pogodbe. Kupnino plača na transakcijski račun Ministrstva za delo, družino
in socialne zadeve, št. 01100-6300109972
sklic 18 26115-7200013-43282009. Plačana
kavcija se všteva v kupnino.
Izhodiščna cena ne vsebuje davščin.
Vse dajatve plača kupec.
Plačilo celotne kupnine v roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če najugodnejši ponudnik v roku ne sklene pogodbe in
je krivda na njegovi strani oziroma odstopi
od pogodbe ali kupnine ne plača v dogovorjenem roku, ima prodajalec pravico odstopiti
od pogodbe oziroma razdreti že sklenjeno
pogodbo brez dodatnega roka za izpolnitev
in zadržati plačano varščino.
Nepremičnina preide v last kupca z izročitvijo zemljiškoknjižnega dovolila, v posest
pa z opravljeno primopredajo nepremičnine.
Zemljiškoknjižno dovolilo prodajalec izstavi po plačilu celotne kupnine.
V primeru, da bo za nepremičnino več
ponudnikov podalo ponudbo v enaki višini,
se bo med ponudniki opravila javna dražba
takoj po odpiranju ponudb. Najmanjši dvig
ponudbene cene znaša 500,00 EUR.
6. Pogoji za udeležbo pri prodaji zemljišča na podlagi javne ponudbe
Ponudbe lahko predložijo fizične in pravne osebe, ki resnost svoje ponudbe izkažejo
s plačilom varščine v višini 10% od izhodiščne cene stanovanja, v višini 6.000,00 €, na
transakcijski račun Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, št. 01100-6300109972
sklic 18 26115-7200013-43282009.
Pisna ponudba mora vsebovati naziv
kupca in njegov točen naslov ter telefonsko
številko, navedbo nepremičnine za katero
daje ponudbo in ponujeni znesek.
Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
a) potrdilo o plačani kavciji in priloženo
celotno številko računa (št. banke in št. računa) za primer vračila kavcije,
b) dokazilo, da ima ponudnik pravico
pridobiti nepremičnino v RS (kopija osebne
izkaznice oziroma potnega lista ter davčno številko – fizične osebe, oziroma izpis
iz ustreznega registra in davčno številko
oziroma ID št. za DDV – pravne osebe in
s.p. ipd.),
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c) potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, če gre za kupca kot pravno osebo (tuj
državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo
institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za
slovenske državljane, kolikor takega potrdila
ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno
pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane
davke in prispevke),
d) potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
niso imeli blokiranega TRR (velja za pravne
osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi
državi enakovredne institucijam, od katerih
se zahteva potrdila za slovenske pravne
osebe, kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo overjeno pri notarju,
s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega TRR),
e) pooblastilo za sodelovanje na ponudbi, če je oseba pooblaščenec,
f) pisno izjavo, da ponudnik sprejema
razpisne pogoje.
7. Postopek
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele v zaprtih kuvertah z napisom »Ne
odpiraj – Javno zbiranje ponudb – Zemljišče
Portorož«, na naslov: Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve, Kotnikova ulica
5, 1000 Ljubljana do 7. 12. 2009, do 10. ure.
Na sprednji strani kuverte mora biti naveden
naziv in naslov ponudnika.
Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bodo
upoštevane le ponudbe, ki bodo izpolnjevale
vse razpisne pogoje.
Ponudbe pod izhodiščno ceno ne bodo
upoštevane.
Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega
ponudnika obveščeni v 8 dneh po izbiri.
Ponudniku, ki ni izbran za najugodnejšega ponudnika, bo varščina brez obresti
vrnjena v 15 dneh po izboru najugodnejšega
ponudnika.
Odpiranje prispelih ponudbe bo izvajala
pristojna komisija.
8. Ustavitev postopka: komisija za izvedbo pravilnega in zakonitega postopka
prodaje državnega premoženja si v vsakem
primeru pridrži pravico, da lahko s soglasjem predstojnika postopek prodaje ustavi
vse do sklenitve pravnega posla.
9. Pravila javnega zbiranja ponudb: javno
zbiranje ponudb se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju držav, pokrajin
in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbo
o stvarnem premoženju držav, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07).
10. Drugo: k odpiranju ponudb dne 7. 12.
2009 ob 13. uri, lahko pristopi vsak ponudnik oziroma njegov pooblaščenec, ki je
pravočasno oddal ponudbo. Odpiranje bo
potekalo v sejni sobi, v medetaži na naslovu: Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana.
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve
Št. 47804-2/2006
Ob-7690/09
Republika Slovenija, zanjo Ministrstvo
za promet, Direkcija RS za ceste, Ljubljana
(v nadaljevanju: naročnik), na podlagi 21.
člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 14/07),
43.–47. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št.
84/07 in 94/07) in sprejetega posamičnega
programa prodaje stvarnega premoženja
z dne 5. 11. 2009 objavlja
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javno zbiranje ponudb
k nakupu nepremičnin, in sicer zemljišč
s parc. št. 676/5, neplodno v izmeri
549 m², 676/7, neplodno v izmeri 491
m², 676/8, neplodno v izmeri 249 m², in
676/9, neplodno v izmeri 415 m², vse
k.o. Petrovče po metodi javne ponudbe
Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb oziroma upravljavca: Republika Slovenija, zanjo Ministrstvo za promet,
Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000
Ljubljana.
Predmet prodaje: nepremičnine parc. št.
676/5, neplodno v izmeri 549 m2, 676/7,
neplodno v izmeri 491 m2, 676/8, neplodno
v izmeri 249 m2, in 676/9, neplodno v izmeri
415 m2, vse k.o. Petrovče, v lasti Republike Slovenije in upravljanju Direkcije RS za
ceste.
Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin parc. št. 676/5, 676/7, 676/8 in 676/9,
vse k.o. Petrovče.
Ocenjena vrednost: ocenjena vrednost
nepremičnin parc. št. 676/5, 676/7, 676/8
in 676/9, vse k.o. Petrovče je 30.000,00
EUR.
Kolikor v postopku javnega zbiranja ponudb ne bo dosežena vsaj ocenjena vrednost stvarnega premoženja (to je
30.000,00 EUR), je javno zbiranje ponudb
neuspešno.
Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupnino v roku 8 dni po prejemu obojestransko podpisane pogodbe. Plačilo kupnine v roku 8 dni je bistvena sestavina
pogodbe.
Lastninska pravica: plačilo celotne kupnine je pogoj za pridobitev lastninske pravice
na nepremičnini.
Varščina: ponudniki morajo pred oddajo
ponudbe vplačati varščino v višini 10% od
ponujene cene, in sicer:
Način plačila: virmansko.
Številka računa: 01100-6300109972.
Sklicna številka: 00 2415 420600.
Ponudniki morajo v ponudbi priložiti originalno potrdilo o vplačani varščini.
Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, ponudnikom, ki ne bodo
uspeli, pa bo brez obresti vrnjena v roku 30
dni po končanem postopku javnega zbiranja
ponudb.
Pisna ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime in priimek ter sedež
oziroma naslov ponudnika,
– navedbo cene, ki jo ponudnik ponuja
za odkup,
– kopijo osebne izkaznice ali potnega
lista ali potrdilo o državljanstvu za fizične
osebe oziroma izpisek iz sodnega registra
za pravne osebe, ki ne sme biti starejši od
30 dni,
– notarsko overjeno pooblastilo, v primeru, da pravna ali fizična oseba za oddajo
ponudbe pooblasti drugo pravno ali fizično
osebo,
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– originalno dokazilo o plačilu varščine
in navedbo št. osebnega računa za primer
vračila varščine,
– davčna, matična oziroma EMŠO in telefonska številka.
Drugi pogoji:
– nepremičnine so naprodaj po načelu
»videno-kupljeno«,
– nepremičnine so v potrdilu o namenski
rabi zemljišča Občine Žalec z dne 23. 10.
2009, opredeljena kot stavbna zemljišča,
– nepremičnine ležijo v območju predkupne pravice Občine Žalec, zato bo v postopku javnega zbiranja ponudb najprej ugotovljen najboljši ponudnik, nato bodo zemljišča
po ponudbeni ceni najboljšega ponudnika
najprej ponujena v odkup Občini Žalec. Če
Občina Žalec na predmetnih nepremičninah
ne bo uveljavljala predkupne pravice, se bo
postopek za sklenitev kupoprodajne pogodbe nadaljeval z najboljšim ponudnikom,
– izbrani ponudnik je dolžan v roku 30 dni
od prejema obvestila o izbiri skleniti z naročnikom kupoprodajno pogodbo,
– če izbrani ponudnik ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, bo
postopek javnega zbiranja ponudb razveljavljen, vplačana varščina pa bo zadržana,
– davek, stroške vknjižbe lastninske pravice, notarske overitve ter vse morebitne
druge stroške, ki bi nastali v zvezi s prodajo,
plača kupec,
– predlog za ureditev zemljiškoknjižnega
stanja po sklenjeni kupoprodajni pogodbi
poda kupec,
– merilo za izbor najugodnejše ponudbe
je cena; najugodnejši ponudnik je tisti, ki
ponudi najvišjo ceno.
Dokumentacija in ogled nepremičnine:
Ponudniki lahko pridobijo dodatne informacije o prodaji nepremičnin vsak delovni dan
od dneva objave javne ponudbe v Uradnem
listu Republike Slovenije do izteka roka za
oddajo ponudb, in sicer med 9. in 12. uro na
Ministrstvu za promet, Direkciji Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana,
po predhodnem dogovoru. Kontaktna oseba
je Eva Suhadolc, tel. 01/306-81-91. Ogled
nepremičnin, ki so predmet prodaje, je mogoč vsak delovni dan od dneva objave javne
ponudbe do izteka roka za oddajo pisnih
ponudb, in sicer od 10. do 12. ure, razen
takrat, ko državni organi ne delajo, in sicer
na lokaciji nepremičnin, po predhodnem dogovoru z Evo Suhadolc.
Rok za oddajo ponudbe: ponudba mora
biti vročena naročniku najkasneje dne 7. 12.
2009 do 10. ure in mora veljati vsaj 90 dni po
roku za oddajo ponudb. Ponudbe morajo biti
podane v pisni obliki, in sicer jih lahko ponudniki oddajo s priporočeno pošiljko po pošti
ali osebno na naslov naročnika: Ministrstvo
za promet, Direkcija RS za ceste, skrbnica
Majda Pachole - Skubic, Tržaška cesta 19 –
vložišče soba 21/1, 1000 Ljubljana.
Upoštevane bodo samo pisne ponudbe,
ki bodo ne glede na način prenosa pošiljke,

najkasneje do 7. 12. 2009 do 10. ure, vročene naročniku v zaprti ovojnici s pripisom
»Javna ponudba – nepremičnina – zadeva
št. 47804-2/2006 – Ne odpiraj!«.
Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse zahtevane pogoje in bo v njih
ponujena cena enaka ali višja od ocenjene vrednosti. Ponudb, ki bodo prispele po
razpisanem roku (nepravočasne ponudbe),
nepopolnih ponudb ali nepravilno opremljenih ali označenih ponudb komisija ne bo
upoštevala in bo o tem obvestila ponudnike. Ponudniki bodo o izidu postopka javne
ponudbe pisno obveščeni v roku 30 dni od
roka za predložitev ponudb.
Čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 7. 12. 2009, ob 12.
uri, na naslovu: Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, Ljubljana,
soba 320.
Predstavniki ponudnikov – pravnih oseb,
ki bodo prisotni pri javnem odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje pri javnem odpiranju
ponudb.
Ponudniki – fizične osebe, ki bodo prisotne pri javnem odpiranju ponudb, pa morajo
pred pričetkom javnega odpiranja ponudb
komisiji izročiti na vpogled osebni dokument
s fotografijo.
Ta objava ne zavezuje prodajalca, da
z najboljšim ali katerim koli drugim ponudnikom sklene kupoprodajno pogodbo. Predstojnik Direkcije Republike Slovenije za ceste lahko vse do sklenitve pravnega posla
ustavi že začeti postopek, brez obrazložitve
in brez odškodninske odgovornosti, prodajalec pa je dolžan vrniti vplačane varščine
v roku 30 dni od izdaje sklepa o ustavitvi
postopka.
Vlada ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika lahko postopek ustavi do
sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom vrnejo stroški v višini izkazanih
stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.
Ministrstvo za promet,
Direkcija RS za ceste
Ob-7733/09
V skladu z 11. členom Pravilnika o izdajanju poštnih vrednotnic (Uradni list RS, št.
83/02 in 87/05) pripravljamo Program izdaje
priložnostnih poštnih znamk za leto 2012.
Predloge za motive zbiramo do konca
februarja 2010 na naslovu: Pošta Slovenije
d.o.o., Sektor za trženje, »Znamke 2012«,
2500 Maribor.
Program izdaje priložnostnih poštnih
znamk 2012 bo na voljo na vseh poštah
predvidoma v začetku leta 2011, objavljen
pa bo tudi na spletni strani www.posta.si.
Pisnih obvestil o izboru predlogov ne
bomo pošiljali niti ne bomo vračali morebitnega gradiva ali honorirali predlogov.
Pošta Slovenije d.o.o.
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Objave po Zakonu o medijih
Ob-7653/09
Ime medija: Radio Triglav.
Izdajatelj: Radio Triglav Jesenice, d.o.o.,
Jesenice, Trg Toneta Čufarja 4.
Več kot 5% kapitala oziroma upravljalskih/glasovalnih pravic:
Črta se: Helena Voga, Dovje 9, Mojstrana, 6,83%.
Doda se: »Vlado Kuroš, Blejska Dobrava
68, 4273 Blejska Dobrava 7,01%.
Sprememba deleža: Rina Klinar, Plavški
Rovt 7 c, Jesenice, 32,87%.
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Objave gospodarskih družb
Ob-7642/09
Obvestilo
Strenia IND d.o.o., Kavčičeva ulica 66,
Ljubljana, objavlja v skladu s 495. členom
ZGD-1 v povezavi s 520. členom ZGD-1
sklep edinega družbenika, ki se glasi:
»Družba vrne v skladu s tretjim in četrtim
odstavkom 4. člena Akta o ustanovitvi družbe in drugim odstavkom 495. člena ZGD-1
edinemu družbeniku del denarnih vplačil
v znesku 2.950.000,00 EUR.«
Strenia IND d.o.o.
Rok Habinc, direktor

Sklepi o povečanju
in zmanjšanju kapitala
Ob-7570/09
Družbeniki družbe HTS IC d.o.o., Litostrojska 60, 1000 Ljubljana, matična številka
2360560000, so na skupščini dne 10. 11.
2009 soglasno sprejeli sklep o zmanjšanju
osnovnega kapitala za 100.000,00 EUR,
tako da po zmanjšanju znaša 50.000,00
EUR. Z današnjo prvo objavo direktor družbe poziva upnike, da se zglasijo pri družbi in izjavijo, ali soglašajo z zmanjšanjem
osnovnega kapitala, oziroma izjavo pošljejo
s poštno povratnico. Upnikom se zagotavlja
pravica po 520. členu Zakona o gospodarskih družbah 1.
HTS TR-A-DE d.o.o.
direktor: dr. B. Taljat

Sklici skupščin
Ob-7571/09
Uprava družbe na podlagi točke 9.2. veljavnega Statuta delniške družbe Centromerkur d.d. sklicuje
14. sejo skupščine
družbe Centromerkur d.d., Lepodvorska
ulica 25, 1000 Ljubljana,
ki bo v ponedeljek, dne 23. 12. 2009, ob
9. uri, v prostorih družbe na sedežu družbe
Lepodvorska ulica 25 v Ljubljani.
Predlog dnevnega reda:
Prvič: Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Bojan Kink, za preštevalki
glasov pa Evelina Klemenčič in Bernarda
Gyergyek. Skupščini bo prisostvoval notar
Jože Sikošek iz Ljubljane.
Drugič: Imenovanje posebnega revi
zorja.
Predlog sklepa:
Skupščina skladno s prvim odstavkom
318. člena Zakona o gospodarskih družbah
(ZGD-1) imenuje revizijsko družbo Revizijski
center, d.o.o., Ulica Gradnikove brigade 4,
1000 Ljubljana, kot posebnega revizorja, ki
naj preveri zakonitost, učinkovitost, smotrnost ter rezultate vodenja in nadzora nad

posameznimi posli družbe v zadnjih petih
letih, med drugim zaradi preveritve naslednjih posameznih poslov družbe:
2.1. prodaji 800 delnic z oznako TSPG,
izdajatelja družbe Tekstil d.d., po Prodajni
pogodbi št. TSPG/05-2007 z dne 11. 7. 2007
sklenjeni med družbo Centromerkur d.d. in
družbo OCTUS d.o.o. za kupnino v višini
120.600,00 eurov,
2.2. nakupu 8023 delnic z oznako CTMG,
izdajatelja družbe Centromerkur d.d., po Prodajni pogodbi št. CTMG/01-2007, sklenjeni
med družbo Tekstil d.d. in Centromerkur d.d.
za kupnino v višini 78.224,25 eurov,
ker po mnenju predlagatelja zgoraj navedeni nista bili sklenjeni v skladu z določilom
točke 7.10. veljavnega Statuta družbe ter
nadalje o:
2.3. nakupu lastnih delnic na podlagi 5.
točke sklepa 10. redne skupščine družbe
Centromerkur d.d. z dne 28. 8. 2006,
2.4. nakupu lastnih delnic na podlagi 3.
točke sklepa 11. redne skupščine družbe
Centromerkur d.d. z dne 14. 8. 2007,
ker po mnenju predlagatelja zgoraj navedena nakupa nista bila realizirana v skladu
z določilom drugega odstavka točke 6.1.
veljavnega Statuta družbe ter nadalje o:
2.5. odkupovanju preostalih lastnih delnic z oznako CTMG,
2.6. prodaji 3000 delnic z oznako CTMG,
izdajatelja družbe Centromerkur d.d., družbi
ANIM International, d.o.o., Ljubljana, Železna cesta 14, Ljubljana (sedanji lastnik teh
delnic na dan 31. 8. 2009 je Animex, d.o.o.,
Železna cesta 14, Ljubljana),
2.7. prodaji 3000 delnic z oznako CTMG,
izdajatelja družbe Centromerkur d.d., družbi
Deltex d.o.o., Vrhnika, Stara cesta 7,
2.8. prodaji 2237 delnic z oznako CTMG,
izdajatelja družbe Centromerkur d.d., družbi
Tekstil d.d., Ljubljana, Letališka cesta 34,
2.9. prodaji 8100 delnic z oznako CTMG,
izdajatelja družbe Centromerkur d.d., družbi
Tekstil d.d., Ljubljana, Letališka cesta 34,
2.10. posle v zvezi z prodajo osnovnih
sredstev,
2.11. posle v zvezi z nabavo osnovnih
sredstev,
2.12. preveritve stroškovnega dela poslovanja,
2.13. upravljanja in porabe denarnih
sredstev.
Stroške posebnega revizorja plača družba Centromerkur d.d.
Tretjič: Pridobivanje lastnih delnic.
Predlog sklepa:
3.1. Skupščina pooblašča upravo, da
lahko na podlagi 247. člena ZGD-1 po svojem preudarku in v dobrobit družbe kupi
lastne delnice družbe s tem da:
a) najvišja nakupna cena ne sme presegati knjigovodske vrednosti delnice po
stanju na dan 31. 12. 2008, to je 25,25
(petindvajset 25/100) evrov za delnico, najnižja odkupna vrednost za delnico pa ne
sme biti nižja od 6,50 (šest 50/100) evrov
za delnico,
b) nominalni znesek kupljenih delnic
ne sme presegati 10% (deset odstotkov)
osnovnega kapitala družbe,

c) pooblastilo iz 1. (prve) točke tega sklepa velja 36 (šestintrideset) mesecev od dneva sprejetega sklepa,
d) bo družba v ta namen oblikovala rezerve za lastne delnice.
3.2. Skupščina pooblašča upravo, da
lahko lastne delnice odsvaja in pridobiva, pri
čemer delničarji družbe nimajo prednostne
pravice do odkupa ali prodaje delnic v sorazmerju z višino njihovih deležev v kapitalu
družbe in se ta pravica izključi.
3.3. Skupščina pooblašča upravo, da lahko lastne delnice umakne brez nadaljnjega
sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala.
V tem primeru skupščina pooblašča nadzorni svet za uskladitev statuta s sklepom
uprave o umiku lastnih delnic.
Udeležba in pogoji za udeležbo na seji
skupščine
Skupščine se imajo pravico udeležiti
in na njej glasovati delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki le, če so vpisani
v delniško knjigo in, če svojo udeležbo pisno prijavijo družbi tako, da njihova prijava
prispe na sedež družbe najkasneje tri dni
pred zasedanjem skupščine, to je do 20. 12.
2009 tako, da prijava do tega dne prispe na
sedež družbe.
Udeležba se prijavi osebno na sedežu
družbe, po telefaksu, telegramu ali s priporočeno pošto.
Pozivamo vse udeležence, da se ob prihodu na skupščino vsaj pol ure pred začetkom seje, prijavijo z osebno izkaznico
ali drugim identifikacijskim dokumentom
in s podpisom potrdijo svojo prisotnost na
skupščini. Pooblaščenci morajo predložiti pisno pooblastilo, zakoniti zastopniki pa tudi
izpis iz sodnega/poslovnega registra.
Celotno gradivo za skupščino s predlogi
posameznih sklepov je na vpogled na sedežu družbe, Lepodvorska ulica 25, 1000
Ljubljana (tajništvo), vsak delavnik, med 9.
in 11. uro, od dneva objave dalje.
Delničarji, ki želijo, da bi bili njihovi eventualni nasprotni predlogi predhodno objavljeni v skladu z zakonom, morajo predlog
podati v pisni obliki z obrazložitvijo upravi
v roku enega tedna po objavi sklica skupščine.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovni sklic skupščine naslednji dan od neuspelega zasedanja ob 9. uri,
v istih prostorih, z enakim dnevnim redom.
Skupščina bo takrat veljavno odločala ne
glede na višino na zasedanju zastopanega
osnovnega kapitala.
Centromerkur d.d.
uprava družbe
Ob-7607/09
Na podlagi določila 295. člena ZGD-1 in
v skladu s 7. točko Statuta delniške družbe Trio, d.d., Tržič, sklicuje upravni odbor
družbe
13. skupščino
delničarjev družbe Trio, d.d., Tržič,
ki bo dne, 18. 12. 2009, v prostorih družbe Trio, d.d., Tržič, na naslovu Mlaka 10,
4290 Tržič, z začetkom ob 12. uri, z naslednjim dnevnim redom:
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1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: skupščina družbe izvoli
predsednika skupščine po predlogu upravnega odbora. Skupščini prisostvuje vabljen
notar.
2. Seznanitev z letnim poročilom za leto
2008 in s poročilom Upravnega odbora
o preveritvi letnega poročila za leto 2008.
Predlog sklepa: skupščina je seznanjena
z letnim poročilom za leto 2008 in s poročilom upravnega odbora o preveritvi letnega
poročila za leto 2008.
3. Sklepanje o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravnemu odboru za leto 2008.
Predlog sklepa:
1. Ugotovi se, da je družba v letu 2008
ustvarila 398.528 EUR bilančnega dobička,
s katerim se pokriva prenesena izguba iz
preteklih let v višini 331.594 EUR, bilančni
dobiček v višini 66.934 EUR pa ostane nerazporejen.
2. Skupščina podeli razrešnico upravnemu odboru družbe za leto 2008.
4. Razno.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Gradivo
za skupščino, vključno z letnim poročilom in
poročilom upravnega odbora, je na vpogled
delničarjem pri izvršnem direktorju družbe
po predhodni najavi, Trio, d.d., Tržič, Mlaka
10, od dneva objave sklica skupščine do
vključno dneva zasedanja skupščine.
Trio, d.d., Tržič
izvršni direktor Vincenc Perne, inž.
Ob-7616/09
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah-1 ter točke 8.2. in 8.3. Statuta družbe Vegrad d.d. Gradbeno industrijsko podjetje, uprava družbe sklicuje
12. redno skupščine
družbe Vegrad d.d. Gradbeno
industrijsko podjetje, Stari trg 35,
3320 Velenje,
ki bo dne 22. 12. 2009, ob 8. uri, na sedežu družbe v Velenju, Stari trg 35, v sejni
sobi, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles in sprejem
dnevnega reda.
Uprava predlaga skupščini sprejem sklepa:
Skupščina ugotavlja, da je sklepčna.
Za predsednico skupščine se izvoli Maja
Senegačnik in za preštevalca glasov Viktorija Kričaj in Gorazd Rant. Sprejme se predlagani dnevni red.
Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar, ki bo vodil in potrdil zapisnik zasedanja
skupščine.
2.A Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2008 z mnenjem revizorja in
pisnim Poročilom nadzornega sveta o preveriti letnega poročila.
Uprava in nadzorni svet predlagata
skupščini sprejem sklepa: skupščina se
seznani s sprejetim letnim poročilom za
leto 2008 z mnenjem revizorja in s pisnim
Poročilom nadzornega sveta o preveritvi
poročila.
2.B Sprejem revidiranega letnega poročila skupine Vegrad za leto 2008.
Uprava predlaga skupščini sprejem sklepa: skupščina sprejme revidirano letno po-

ročilo skupine Vegrad za leto 2008 (konsolidirano letno poročilo).
2.C Predlog uporabe bilančnega dobička
za leto 2008.
Uprava predlaga skupščini sprejem sklepa:
Ugotovi se, da znaša bilančni dobiček
družbe Vegrad d.d., Stari trg 35, 3320 Velenje, na dan 31. 12. 2008, 4.268.129,00
EUR.
Bilančni dobiček ostane nerazporejen in
se v celoti prenese v naslednje poslovno
leto kot preneseni dobiček.
2.D Podelitev razrešnice direktorju družbe in članom nadzornega sveta za leto
2008.
Uprava predlaga skupščini sprejem
sklepa: skupščina podeli razrešnico direktorju družbe in članom nadzornega sveta
za leto 2008 in s tem potrdi in odobri delo
uprave in nadzornega sveta v poslovnem
letu 2008.
2.E Seznanitev delničarjev s prejemki
članov organov vodenja in nadzora v preteklem poslovnem letu.
Uprava predlaga skupščini sprejem sklepa: skupščina se seznani s prejemki članov
organov vodenja in nadzora v poslovnem
letu 2008.
3. Sprememba statuta družbe Vegrad
d.d.
Uprava predlaga skupščini sprejem sklepa:
a) Spremeni se točka 7.1 v točki 7.0 nadzorni svet, ki se sedaj glasi:
»Nadzorni svet šteje 3 (člane), od katerih
sta 2 (dva) člana predstavnika delničarjev
in 1 (en) član predstavnik delavcev. Vsi člani nadzornega sveta družbe imajo enake
pravice in dolžnosti, če ni s tem statutom
določeno drugače.«
Spremeni se točka 7.2 v točki 7.0 nadzorni svet, ki se sedaj glasi:
»Člana nadzornega sveta, ki je predstavnik delavcev družbe, izvoli svet delavcev (ta
določba velja dokler je v veljavi Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Ur. l. RS,
št. 42/93) v delu, ki zahteva tako sestavo).
Spremeni se točka 12.1 v točki 12.0 Trajanje in prenehanje družbe, ki se sedaj glasi: »Družba je ustanovljena za nedoločen
čas.«
b) Sprejme se čistopis statuta.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2009.
Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem sklepa:
Za pooblaščeno revizijsko družbo za leto
2009 skupščina imenuje družbo Renoma
d.o.o., Kamniška ulica 25, 1000 Ljubljana.
Skupščine delničarjev se lahko udeležijo
vsi delničarji družbe, ki so vpisani v delniško knjigo konec četrtega dne pred sejo
skupščine (presečni dan) oziroma njihovi
pooblaščenci. Pooblastilo za udeležbo in
glasovanje mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo in odločanje na skupščini je, da delničarji svojo udeležbo prijavijo
najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine v pisni obliki, ki jo osebno ali s poštno pošiljko dostavijo v tajništvo družbe v Velenju,
Stari trg 35, 3320 Velenje.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov,
obrazložitvijo vsake točke dnevnega reda
ter letnim poročilom za leto 2008 z mnenjem
revizorja in pisnim Poročilom nadzornega
sveta o preveritvi letnega poročila, je na
razpolago vsak delovni dan, med 10. in 12.
uro, na sedežu družbe Vegrad d.d., Stari trg
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35, 3320 Velenje, v času od dneva objave
do vključno dneva zasedanja skupščine.
Delničarji lahko morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda
zaradi objave ali zahtevo za dodatno točko dnevnega reda, v skladu z določili 298.,
300. in 301. člena Zakona o gospodarskih
družbah-1, pisno sporočijo upravi najpozneje
v sedmih dneh od objave tega sklica.
Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz prvega
odstavka 305. člena Zakona o gospodarskih
družbah-1.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino 30 minut pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Vegrad d.d.
Gradbeno industrijsko podjetje
Glavna direktorica
Hilda Tovšak
Ob-7617/09
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah-1 in 38. člena Statuta družbe Vegrad Naložba družba pooblaščenka
d.d., uprava družbe sklicuje
12. redno skupščine
družbe Vegrad Naložba družba
pooblaščenka d.d., Stari trg 35,
3320 Velenje,
ki bo dne 22. 12. 2009, ob 7.30, na sedežu družbe v Velenju, Stari trg 35, v sejni
sobi, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles in sprejem
dnevnega reda.
Upravni odbor predlaga skupščini sprejem sklepa:
Skupščina ugotavlja, da je sklepčna.
Za predsednico skupščine se izvoli Maja
Senegačnik in za preštevalca glasov Viktorija Kričaj in Gorazd Rant. Sprejme se predlagani dnevni red.
Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar, ki bo vodil in potrdil zapisnik zasedanja
skupščine.
2.A Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2008 z mnenjem revizorja in
pisnim Poročilom upravnega odbora o preveriti letnega poročila.
Upravni odbor predlaga skupščini sprejem sklepa: skupščina se seznani s sprejetim letnim poročilom za leto 2008 z mnenjem
revizorja in s pisnim Poročilom upravnega
odbora o preveritvi letnega poročila za leto
2008.
2.B Predlog uporabe bilančnega dobička
za leto 2008.
Upravni odbor predlaga skupščini sprejem sklepa:
Ugotovi se, da znaša bilančni dobiček
družbe Vegrad naložba družba pooblaščenka d.d., Stari trg 35, 3320 Velenje, na dan
31. 12. 2008, 114.014,00 EUR.
Bilančni dobiček ostane nerazporejen in
se v celoti prenese v naslednje poslovno
leto kot preneseni dobiček.
2.C Podelitev razrešnice Upravnemu odboru za leto 2008.
Upravni odbor predlaga skupščini sprejem sklepa: skupščina podeli razrešnico
upravnemu odboru za leto 2008 in s tem
potrdi in odobri delo upravnega odbora v poslovnem letu 2008.
2.D Seznanitev delničarjev s prejemki
članov organov vodenja in nadzora v preteklem poslovnem letu.
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Upravni odbor predlaga skupščini sprejem sklepa: skupščina se seznani s prejemki
članov organov vodenja in nadzora v poslovnem letu 2008.
3. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2009.
Upravni odbor predlaga skupščini sprejem sklepa:
Za pooblaščeno revizijsko družbo za leto
2009 skupščina imenuje družbo Renoma
d.o.o., Kamniška ulica 25, 1000 Ljubljana.
Skupščine delničarjev se lahko udeležijo
vsi delničarji družbe, ki so vpisani v delniško knjigo konec četrtega dne pred sejo
skupščine (presečni dan) oziroma njihovi
pooblaščenci. Pooblastilo za udeležbo in
glasovanje mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo in odločanje na skupščini je, da delničarji svojo udeležbo prijavijo
najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine v pisni obliki, ki jo osebno ali s poštno pošiljko dostavijo v tajništvo družbe v Velenju,
Stari trg 35, 3320 Velenje.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov,
obrazložitvijo vsake točke dnevnega reda
ter letnim poročilom za leto 2008 z mnenjem revizorja in pisnim Poročilom upravnega odbora o preveritvi letnega poročila, je
na razpolago vsak delovni dan, med 10. in
12. uro, na sedežu družbe Vegrad Naložba
družba pooblaščenka d.d., Stari trg 35, 3320
Velenje, v času od dneva objave do vključno
dneva zasedanja skupščine.
Delničarji lahko morebitne nasprotne
predloge k posameznim točkam dnevnega
reda zaradi objave ali zahtevo za dodatno
točko dnevnega reda, v skladu z določili
298., 300. in 301. člena Zakona o gospodarskih družbah-1, pisno sporočijo upravi
najpozneje v sedmih dneh od objave tega
sklica.
Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz prvega
odstavka 305. člena Zakona o gospodarskih
družbah-1.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino 30 minut pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Vegrad Naložba družba
pooblaščenka d.d.
Izvršna direktorica
Branka Gabrijel
Ob-7632/09
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah – 1. in 41. člena Statuta
delniške družbe KLI Logatec, d.d. – v likvidaciji, Tovarniška c. 36, Logatec, likvidacijski
upravitelj sklicuje
14. skupščino delničarjev
družbe KLI Logatec, d.d. – v likvidaciji,
Tovarniška c. 36, Logatec,
ki bo v torek, dne 22. decembra 2009, ob
13. uri, na sedežu družbe, Tovarniška cesta 36, Logatec, s predlaganim naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
Izvoli se: – predsednica skupščine: Jožica Tominc,
– preštevalca glasov: Gabrijela Ivančič
in Janez Kalan.
Skupščini bo prisostvoval notar Andrej
Rozman.
2. Poročilo o poteku likvidacije družbe
KLI Logatec d.d. – v likvidaciji.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
sprejme vmesno poročilo likvidacijskega
upravitelja o poteku likvidacije družbe KLI
Logatec d.d. – v likvidaciji.
3. Prevzem arhiva družbe KLI Logatec,
d.d. – v likvidaciji.
Predlog sklepa: poslovne knjige, knjigovodska dokumentacija in dokumentacija
o likvidacijskem postopku se v skladu z določili 424. člena ZGD-1 hranijo pri delničarju Okna KLI Logatec, d.o.o., Tovarniška
cesta 36, 1370 Logatec, in sicer za ceno
34.000,00 EUR.
Informacija delničarjem
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji oziroma njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe. Pravico udeležbe in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini
imajo delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki bodo najkasneje 3 dni pred sejo
skupščine pisno prijavili svojo udeležbo. Kot
datum prijave se šteje datum, ko je družba
prejela obvestilo. Udeleženci skupščine naj
se prijavijo ob prihodu na skupščino pred
vstopom v sejno sobo, kjer bodo s podpisom potrdili svojo navzočnost in prevzeli
ustrezno gradivo.
Nasprotne predloge k posamezni točki
dnevnega reda lahko delničarji vložijo v pisni obliki z obrazložitvijo predloga v 7 dneh
po objavi sklica skupščine, na likvidacijskega upravitelja družbe. Če skupščina družbe ne bo sklepčna ob napovedani uri, bo
ponovno zasedanje istega dne, ob 13.30,
z istim dnevnim redom. V tem primeru bo
skupščina veljavno odločala ne glede na
višino zastopanega kapitala.
Gradivo za skupščino družbe je delničarjem na vpogled na sedežu družbe Okna KLI
Logatec, d.o.o., Tovarniška c. 36, Logatec,
vsak delavnik med 8. in 10. uro.
KLI Logatec, d.d. – v likvidaciji
mag. Edvin Makuc, likvidacijski
upravitelj
Ob-7647/09
Na podlagi določil 295. člena ZGD-1 in
18. člena Statuta družbe Pomurska založba d.d., Lendavska 1, 9000 Murska Sobota,
uprava družbe sklicuje:
17. sejo skupščine
družbe Pomurska založba d.d.
Murska Sobota,
ki bo dne 22. decembra 2009, ob 11. uri,
na sedežu družbe na Lendavski ulici 1,
v Murski Soboti.
Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa:
Imenuje se organe skupščine v naslednji
sestavi:
– predsednik skupščine: Marjan Ščap,
– uradna preštevalka glasov: Anica Tratnjek,
– vabljena notarka.
2. Prenos delnic manjšinskih delničarjev
na glavnega delničarja.
Predlog sklepa glavnega delničarja po
384. členu Zakona o gospodarskih družbah:
a) Na predlog delničarja Piramida d.o.o.
Zagorje, Cesta 9. avgusta 59/a, 1410 Zagorje, matična številka 5288835 (glavni
delničar), ki je imetnik delnic, ki presegajo
90% osnovnega kapitala družbe, se delnice

preostalih delničarjev (manjšinski delničarji)
prenesejo na glavnega delničarja.
b) Z vpisom sklepa o prenosu delnic v register preidejo vse delnice manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja.
c) Glavni delničar je dolžan po vpisu sklepa o prenosu delnic v sodni register plačati
manjšinskim delničarjem denarno odpravnino v znesku 108,53 EUR za vsako delnico.
d) Upravičenci do denarne odpravnine
so imetniki delnic oziroma manjšinski delničarji. Če so delnice v lasti manjšinskega delničarja predmet pravice tretjega ali drugega
pravnega dejstva, je:
– v primeru, da iz vsebine pravice tretjega oziroma drugega pravnega dejstva izhaja
upravičenje do donosov-do izplačila denarne odpravnine upravičena oseba, v korist
katere je bila ta pravica oziroma drugo pravno dejstvo vpisano na presečni dan za izbris
te pravice oziroma pravnega dejstva iz drugega odstavka 81.b člena ZNVP.
– v drugih primerih – do izplačila denarne
odpravnine upravičen manjšinski delničar, ki
je vpisan v centralnem registru kot imetnik
delnic na presečni dan za prenose iz prvega
odstavka 81.b člena ZNVP.
3. Izvolitev novega člana nadzornega
sveta.
Ugotovi se, da eden od izvoljenih članov
nadzornega sveta na zadnji skupščini ni dal
soglasja k imenovanju, zato se ga razreši.
Za nezasedeno mesto v nadzornem svetu
družbe Pomurska založba d.d. se za novega člana nadzornega sveta imenuje Snežana Lovrenčič, do konca mandata.
Gradivo za skupščino skupaj s predlogom sklepa o prenosu delnic, letnimi poročili družbe za leta 2006, 2007 in 2008,
pisnim poročilom glavnega delničarja v skladu z drugim odstavkom 386. člena ZGD-1C,
poročilom o reviziji primernosti denarne odpravnine ob izključitvi manjšinskih delničarjev iz družbe Pomurska založba d.d., je delničarjem na vpogled v tajništvu Pomurske
založbe d.d. Lendavska 1, Murska Sobota,
vsak delovni dan, od 11. do 14. ure, od objave sklica skupščine do dneva zasedanja
skupščine.
Pogoj za udeležbo na skupščini in uveljavljanjem glasovalne pravice je da delničarji družbe pisno prijavijo svojo udeležbo,
najpozneje konec četrtega dne pred skupščino. Prijavo je mogoče poslati tudi po telefaksu, 02/531-10-86. Glasovalno pravico
lahko uveljavljajo delničarji, ki so kot imetniki
vpisani v KDD konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine.
Pomurska založba, d.d.
direktor
Borut Premzel, univ. dipl. ekon.
Ob-7649/09
Na podlagi 7.2. točke Statuta družbe Birostroj Computers d.d. Maribor, Mladinska
ulica 3, sklicuje uprava – direktorica družbe
15. redno skupščino
družbe Birostroj Computers d.d.
Maribor,
ki bo dne 22. 12. 2009, na sedežu družbe v Mariboru, Mladinska ulica 3, v II. nadstropju, s pričetkom ob 13. uri, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Na predlog uprave se izvolijo organi
skupščine, in sicer: za predsednika skup-
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ščine Milan Gerič, za preštevalki glasov se
izvolita Andreja Juhart, Nina Gerič.
Na seji bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Seznanitev z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta ter sprejem sklepa
o delitvi dobička iz poslovnega leta 2008 in
podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega sveta za leto 2008.
Predlog sklepa:
Na predlog uprave in ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta se dobiček iz leta
2008 v znesku 161,61 EUR razporedi za
pokrivanje izgub iz preteklih obdobij.
Iz dobička se pokriva izguba iz leta
2003.
Skupščina podeli razrešnico upravi in
nadzornemu svetu za poslovno leto 2008.
3. Sprememba statuta.
Predlog sklepa:
Sprejme se sprememba statuta v predlaganem besedilu.
Besedilo sprememb je na vpogled skupaj
z gradivom za skupščino.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki; pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe in glasovalno pravico
lahko uresničujejo delničarji, v korist katerih
bodo tri dni pred izvedbo skupščine delnice
delniške družbe Birostroj Computers d.d.
Maribor, vknjižene v Delniški knjigi družbe.
Skupščine se lahko udeležijo
Delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki najkasneje tri dni pred pričetkom
skupščine pisno prijavijo svojo udeležbo.
Zastopniki in pooblaščenci delničarjev morajo ob priglasitvi predložiti pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno v družbi.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Gradivo
Gradivo za skupščino bo na vpogled
vsak delovni dan, v tajništvu, na sedežu
družbe Mladinska ulica 3 v Mariboru, in sicer vsak delavnik od dneva objave sklica
skupščine do zasedanja skupščine, med 10.
in 12. uro.
Delničarji lahko sporočijo svoje morebitne
nasprotne predloge v roku 7 dni od dneva objave sklica skupščine. Predlogi morajo biti pisni, obrazloženi in poslani na sedež družbe.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
istega dne, v istih prostorih, ob 14. uri. V tem
primeru bo skupščina sklepčna ne glede na
višino zastopanega kapitala.
Birostroj Computers d.d.
uprava
Ob-7652/09
Na podlagi določil 295. člena Zakona
o gospodarskih družbah, določil 15. člena
Statuta Kapitalske družbe pokojninskega in
invalidskega zavarovanja, d.d. in 8. člena
Poslovnika Skupščine Kapitalske družbe
pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
d.d., sklicujem
46. sejo skupščine
Kapitalske družbe pokojninskega
in invalidskega zavarovanja, d. d.,
Ljubljana, Dunajska cesta 119,
ki bo v ponedeljek, dne 21. 12. 2009, ob
15. uri, v prostorih Kapitalske družbe pokoj-

ninskega in invalidskega zavarovanja, d.d.,
Ljubljana, Dunajska cesta 119, IV. nadstropje, konferenčna dvorana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, imenovanje notarja in sprejem dnevnega reda.
Predloga sklepov:
Sprejme se predlagani dnevni red.
Ugotovi se, da seji prisostvuje vabljena
notarka Nada Kumar.
2. Potrditev Finančnega načrta Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega
zavarovanja, d.d. za leto 2010 in seznanitev s Poslovnim načrtom Kapitalske družbe
pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
d. d. za leto 2010
Predloga sklepov:
Skupščina sprejme Finančni načrt Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega
zavarovanja, d. d. za leto 2010.
Skupščina se je seznanila s Poslovnim
načrtom Kapitalske družbe pokojninskega
in invalidskega zavarovanja, d.d. za leto
2010.
3. Pobude in vprašanja
Udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice ima delničar,
ki je kot imetnik delnic vpisan v centralnem
registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem
skupščine (to je na presečni dan 19. 11.
2009). Delničar skladno z 246. členom
ZPIZ-1 izvršuje svoja upravičenja preko
članov skupščine Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d.,
ki jih je s svojim sklepom imenovala Vlada
Republike Slovenije.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, navedbo predlagatelja in njihovo obrazložitvijo je na vpogled na sedežu Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega
zavarovanja, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 119, vsak delavnik od dneva objave
sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine, od 9. do 15. ure. Člani
skupščine prejmejo gradivo za skupščino
s predlogi sklepov in njihovo obrazložitvijo
tudi po pošti.
Vsak član skupščine lahko po objavi
sklica skupščine pisno zahteva dodatno
točko dnevnega reda. Zahtevi mora v pisni
obliki predložiti predlog sklepa, o katerem
naj skupščina odloča, ali če skupščina pri
posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega
reda. Člani skupščine lahko zahtevo po
dodatni točki dnevnega reda družbi pošljejo najpozneje sedem dni po objavi sklica
skupščine.
Vsak član skupščine lahko k vsaki točki
dnevnega reda v pisni obliki daje predloge
sklepov, ki jih bo družba objavila v Uradnem
listu Republike Slovenije le, če bo član skupščine v sedmih dneh po objavi sklica skupščine posredoval družbi razumno utemeljen
predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali
nadzora in da bo druge člane skupščine
pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.
Delničar Republika Slovenija lahko na
skupščini preko članov skupščine uresničuje svoje pravice do obveščenosti iz prvega
odstavka 305. člena ZGD-1.
Predsednik Skupščine
Kapitalske družbe pokojninskega
in invalidskega zavarovanja, d.d.
Aleksander Svetelšek
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Ob-7683/09
Uprava družbe Mineral, družba za pridobivanje, pridelavo in montažo naravnega kamna, d.d., Podpeč 46, 1352 Preserje,
v skladu z 41. točko Statuta sklicuje
21. redno skupščino
družbe Mineral d.d.,
ki bo dne 21. 12. 2009, ob 9. uri, v veliki sejni sobi v petem nadstropju poslovne
stavbe Poteza, na naslovu Železna cesta
18, 1000 Ljubljana.
Dnevni red skupščine
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Imenovanje delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave:
1.1. Za predsednika skupščine se imenuje Tomaž Lukman.
1.2. Za preštevalca glasov se imenuje
Jože Bajuk.
1.3. Seji bo prisostvovala vabljena notarka Nada Kumar iz Ljubljane.
3. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa nadzornega sveta: skupščina se seznani z dejstvom, da je dne
9. 11. 2009 potekel mandat dosedanjima
članoma nadzornega sveta Branki Remškar
in Andreju Počrvina. Skupščina na predlog
nadzornega sveta za člana nadzornega sveta za mandatno dobo štirih let izvoli Branko
Remškar in Andreja Počrvina. Mandat obeh
novih članov nadzornega sveta začne teči
z dnem izvolitve.
Vpogled v gradivo skupščine: gradivo
za skupščino, ki vključuje obrazložene in
utemeljene predlog sklepov, je delničarjem
na vpogled na sedežu družbe Mineral d.d.,
v tajništvu uprave vsak delovni dan od 10.
do 13. ure, od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.
Prav tako je gradivo dostopno na spletni
strani družbe (www.mineral.si).
Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice
Prijava, udeležba in glasovanje na skupščini:
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo vsi delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki so
kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev
konec četrtega pred zasedanjem skupščine
(presečni dan) in ki hkrati pri družbi prijavijo
svojo udeležbo in glasovanje na skupščini
najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Pooblastilo mora biti pisno,
predloženo družbi najkasneje pred zasedanjem skupščine in ga hrani družba.
Število glasov posameznega delničarja
določajo glasovi delnic, ki so po evidenci v centralnem registru nematerializiranih
vrednostnih papirjev v njegovi lasti konec
četrtega pred zasedanjem skupščine.
Dopolnitev dnevnega reda: delničarji,
katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino
osnovnega kapitala, lahko pisno zahtevajo
dodatno točko dnevnega reda najpozneje v 7 dneh po objavi sklica skupščine.
Zahtevi, ki jo naslovijo na upravo družbe,
morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če
skupščina pri posamezni točki dnevnega
reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke
dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu
s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda,
glede katerih bodo delničarji zahteve po-
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slali družbi najpozneje sedem dni po objavi
tega sklica skupščine.
Predlogi delničarjev: delničarji lahko
k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki
dajejo predloge sklepov iz člena 300 ZGD-1
ali volilne predloge za volitve članov nadzornega sveta ali revizorjev iz člena 301
ZGD-1. Nasprotni ali volilni predlog se objavi oziroma sporoči na način iz člena 296
ZGD-1, le če bodo ti družbi poslani v roku
7 dni po objavi tega sklica skupščine in ki
bodo izpolnjevali pogoje iz člena 300 in 301
ZGD-1 in bodo razumno utemeljeni.
Pravica do obveščenosti: delničar na
skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz člena 305 ZGD-1.
Mineral d.d.
uprava družbe
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Zavarovanja terjatev
SV 1883/09
Ob-7611/09
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 1883/09 z dne
3. 9. 2009, so bile naslednje nepremičnine: poslovni prostor v medetaži (I. nadstropje), označeno s št. 9, v izmeri 43,25 m2,
v lameli DE, lokal v pritličju, označen s št.
9, v izmeri 58,10 m2, v lameli DE, skladišče v (I.) kleti, označeno s št. 9, v izmeri
122,30 m2, v lameli DE ter parkirna mesta št.
77, 78, 79 in 80 v (I.) kleti, ki so posamezni
deli stanovanjske stavbe ident. št. 985.ES
(1737-00985), Kolodvorska ulica 14, 1000
Ljubljana, stoječe na parc. št. 2269/5, k.o.
Tabor, last zastavnega dolžnika Pivovarna
in pivnica Kratochwill d.o.o. Ljubljana, Kolodvorska 14, 1000 Ljubljana, matična številka 5589517, na podlagi prodajne pogodbe
z dne 29. 12. 1999, sklenjene s prodajalcem
Klasje, Mlinsko predelovalno podjetje Celje,
d.d., z zemljiškoknjižnim dovolilom prodajalca z dne 17. 2. 2006, zastavljeno v korist
zastavne upnice Nove KBM d.d., Ulica Vita
Kraigherja 4, 2000 Maribor, matična številka
5860580, zaradi zavarovanja pogojne terjatve v višini 41.729,26 EUR s pp.
SV 1125/09
Ob-7612/09
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV – 1125/09 z dne
28. 5. 2009, je bila nepremičnina ident. št.
1721-4-15 – poslovni prostor št. 8, v skupni izmeri 35,54 m2, ki se v naravi nahaja
v pasaži kletne etaže poslovne stavbe na
naslovu Trg republike 2, 1000 Ljubljana,
ki stoji na parc. št. 30/18, 30/19 in 30/20,
katastrska občina Gradišče I, last Črtomira Ščukovta z Vrhnike, na podlagi prodajne pogodbe z dne 26. 4. 2004, sklenjene
s prodajalcem LB Leasing d.o.o. Ljubljana,
zastavljeno v korist upnika NLB d.d., zaradi
zavarovanja kreditne denarne terjatve v višini 96.500,00 EUR s pp.
SV 926/09
Ob-7613/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Rožmana
iz Domžal, opr. št. SV 926/09 z dne 10. 11.
2009, je bila nepremičnina, in sicer dvoinpolsobno stanovanju, številka 6, v skupni izmeri

62,89 m2, ki se nahaja v prvem nadstropju
večstanovanjske hiše na naslovu Domžale,
Miklošičeva ulica 15, in je označeno z identifikacijsko številko 1959-4566-6, na podlagi prodajne pogodbe številka 1/2009 z dne
5. 11. 2009, katerega solastnika vsak do
ene idealne polovice (1/2) sta zastavitelja
Boštjan Jazbinšek in Tea Zajc, zastavljeno
v korist upnika Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.,
1000 Ljubljana, Dunajska cesta 117, MŠ
1319175, v zavarovanje kreditne denarne
terjatve upnika v višini 88.200,00 EUR s pripadki.
SV 1009/09
Ob-7645/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, opr. št. SV 1009/09 z dne
12. 11. 2009, je bila nepremičnina z identifikacijsko številko posameznega dela stavbe
1725-218-108, trisobno stanovanje številka
5, v 2. nadstropju (7. etaža) stavbe, s številko 218, na naslovu Slovenska cesta 55a,
Ljubljana, v izmeri 106.45 m2, ki stoji na parc.
št. 2434/1, 2435/1, 2435/2, 2435/3, 2436 in
2437, k.o. 1725 Ajdovščina, zemljiške knjige
Okrajnega sodišča v Ljubljani, pridobljena na
podlagi Pogodbe o prodaji nepremičnine št.
116/2009 z dne 6. 11. 2009, last zastaviteljev
Tanje in Blaža Mendušiča, vsakega do ene
polovice, zastavljena v korist upnice Nove
Ljubljanske banke d.d., Trg republike 2, matična št. 5860571000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 186.000,00 EUR s pp.
SV 939/09
Ob-7680/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Rožmana
iz Domžal, opr. št. SV 939/09 z dne 12. 11.
2009, je bila nepremičnina, in sicer trisobno
stanovanju številka 32/J, v izmeri 70,23 m2,
ki se nahaja v šestem in sedmem nadstropju
večstanovanjske hiše, na naslovu Domžale, Ljubljanska cesta 81, stoječe na parcelni številki 3896/5, ki je pripisana k vložku
5120, k.o. Domžale, katerega solastnika,
vsak do ene idealne polovice, sta na podlagi pogodbe številka 855/89 z dne 20. 2.
1989 zastavitelja Mitja in Irena Nečimer, oba
Ljubljanska cesta 81, Domžale, zastavljeno
v korist upnika UniCredit Banka Slovenija

d.d., Šmartinska cesta 140, 1000 Ljubljana,
MŠ 5446546, v zavarovanje kreditne denarne terjatve upnika v višini 112.000,00 EUR
s pripadki.
SV 770/09
Ob-7681/09
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenice, opr. št. SV 770/09 z dne
16. 11. 2009, je bila nepremičnina z ident.
št. 2175-473-34, del stavbe s številko 34,
ki se nahaja v večstanovanjski stavbi, na
naslovu Cesta maršala Tita 62, Jesenice,
stoječi na parc. št. 468/7, parc. št. 471/6,
parc. št. 473/4 in parc. št. 474/1, vse k.o.
Jesenice, last zastaviteljice Silve Grilc, stanujoče na Jesenicah, Cesta maršala Tita
62, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
22. 5. 2006, zastavljeno v korist upnice
SKB banke d.d. Ljubljana, matična številka:
5026237000, s sedežem v Ljubljani, Ajdovščina 4, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 35.000,00 EUR s pripadki.
SV 972/2009
Ob-7682/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marije Murnik iz Kranja z dne 16. 11. 2009, opr. št. SV 972/2009,
je bilo stanovanje v skupni izmeri 76.59 m2,
ki se nahaja v večstanovanjskem objektu, na naslovu Zasavska cesta 40, Kranj,
z identifikacijsko št. objekta 225, stoječega
na zemljišču parc. št. 471/4, k.o. Drulovka,
vl. št. 382, ki obsega kuhinjo, tri sobe, kopalnico in shrambo, last zastavitelja na podlagi
Kupoprodajne pogodbo o prodaji stanovanja
št. 904/135-93 z dne 11. 10. 1993, sklenjeno med družbo Merkur, trgovina in storitve,
d.d., Kranj, Koroška cesta 1, kot prodajalko,
in Paškom Curanović, Zasavska cesta 40,
Kranj, kot kupcem, zastavljeno v korist zastavne upnice Banka Sparkasse d.d., s sedežem v Ljubljani in poslovnim naslovom
Cesta v Kleče 15, Ljubljana, matična številka 2211254000, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 65.000,00 EUR s pripadki,
z obrestmi po obrestni meri v višini seštevka
veljavnega 3-mesečnega Euriborja in pribitka v višini 3.200% ter z zapadlostjo zadnje
od anuitet najkasneje dne 1. 12. 2027.
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Objave sodišč
Izvršbe
In 41/2008
Os-7341/09
V izvršilni zadevi upnika Raiffeisenbank
Straden, registrirana zadruga z omejeno
odgovornostjo iz Republike Avstrije, ki jo
zastopa odv. Vladimir Toplak iz Ptuja, Trstenjakova 5, zoper dolžnika Košar Marijana iz
Radenec, Kidričevo naselje 2, in Filipič Olgo
(prej Košar Olgo), stanujočo na istem naslovu, zaradi plačila 5.732,58 EUR s pp, se je
na podlagi sklepa tukajšnjega sodišča opr.
št. In 41/2008 z dne 17. 7. 2008 in zapisnika
o rubežu z dne 15. 6. 2009 nepremičnine, ki
ni vpisana v zemljiško knjigo, izvršitelj Pušenjak Franc iz Murske Sobote, Obrtna 24,
z dne 15. 6. 2009, opravil rubež nepremičnine v stanovanjskem bloku, in sicer stanovanja št. 5, v II. nadstropju večstanovanjske
stavbe, št. 165, stoječe na parc. št. 346/8,
ki je vpisana pri vl. št. 125, k.o. Šratovci, na
naslovu Kidričevo naselje 2, Radenci, v skupni izmeri 70,50 m2, in se sestoji iz kuhinje,
treh sob, hodnika, WC, kopalnice ter drugih
prostorov s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih prostorih, delih, objektih in
napravah ter funkcionalnem zemljišču.
Zapisnik o rubežu nepremičnine z dne
15. 6. 2009 ima v skladu z določilom 211.
člena ZIZ pomen zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče v Gornji Radgoni
dne 2. 11. 2009
In 108/2009
Os-7404/09
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča na Jesenicah, opr. št. VL 45785/2009
z dne 14. 4. 2009, ki je 5. 5. 2009 postal pravnomočen, je na podlagi rubežnega zapisnika izvršitelja Vita Krevsla, opr. št.
IZV 173/2009 z dne 2. 6. 2009, je bila nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, to
je trisobno stanovanje, v pritličju stanovanjske stavbe, na Jesenicah, Cesta revolucije
8, v skupni izmeri 67,51 m2, last dolžnice,
zarubljena v korist upnika Stanovanjskega
podjetja d.o.o., Ravne na Koroškem, zaradi
izterjave 194,41 EUR s pp.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 3. 11. 2009
In 110/2009
Os-7405/09
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča na Jesenicah, opr. št. VL 45832/2009
z dne 14. 4. 2009, ki je 19. 5. 2009 postal pravnomočen, je na podlagi rubežnega zapisnika izvršitelja Vita Krevsla, opr. št.
IZV 203/2009 z dne 10. 6. 2009, bila nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, to
je enosobno stanovanje, na naslovu Cesta
revolucije 5, Jesenice, v tretjem nadstropju,
v skupni izmeri 42,65 m2, last dolžnika, zarubljena v korist upnika Stanovanjsko podjetje
d.o.o., Ravne na Koroškem, zaradi izterjave
106,29 EUR s pp.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 3. 11. 2009

In 107/2009
Os-7406/09
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Ljubljani, opr. št. VL 34447/2009
z dne 19. 3. 2009, ki je 29. 4. 2009 postal
pravnomočen, je na podlagi rubežnega
zapisnika izvršitelja Vita Krevsla, opr. št.
IZV 171/2009 z dne 1. 6. 2009, bila nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, to je dvosobno stanovanje, na naslovu
večstanovanjske hiše, Cesta 1. maja 40,
Jesenice, in sicer v pritličju, v skupni izmeri
41,83 m2, last dolžnika, zarubljena v korist
upnika Stanovanjsko podjetje d.o.o., Ravne na Koroškem, zaradi izterjave 716,52
EUR s pp.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 3. 11. 2009
In 97/2009
Os-7407/09
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Ljubljani, opr. št. VL 50940/2009
z dne 21. 4. 2009, ki je 9. 5. 2009 postal
pravnomočen, je na podlagi rubežnega zapisnika izvršitelja Marka Tomazina, opr. št.
IZV 464/2009 z dne 29. 6. 2009, bila nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, to
je stanovanje št. 9, v stavbi št. 1189, na naslovu Ulica Viktorja Kejžarja št. 32b, Jesenice, v prvem nadstropju, s skupnimi deli, napravami ter funkcionalnim zemljiščem, last
dolžnice Senke Ališić, zarubljena v korist
upnika Zveza, Kranj, d.o.o., Cesta Staneta
Žagarja 14, Kranj, zaradi izterjave 1.211,60
EUR s pp.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 3. 11. 2009
In 426/2006
Os-7096/09
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča
v Mariboru, opr. št. In 426/2006 z dne 29. 6.
2009, in rubežnega zapisnika izvršitelja Milana Glažarja iz Maribora z dne 30. 9. 2009,
je bila nepremičnina, to je stanovanje št. 26,
v večstanovanjski hiši, na naslovu Goriška
ulica 9, Maribor, ki ni vpisana v zemljiško
knjigo in je last dolžnika Albina Ogulina, Goriška ulica 9, Maribor, zarubljena v korist
upnice Nove Kreditne banke Maribor d.d.,
Vita Kraigherja 4, Maribor, zaradi izterjave
1.994,01 EUR s pripadki.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 13. 10. 2009
In 44/2008
Os-6851/09
Izvršitelj Bojan Erlač je dne 5. 3. 2009
opravil rubež nepremičnine dolžnika Mirka
Perneka, Cirkovce 27, Cirkovce, za upnika Raiffeisenbank St. Stefan-JagebergWolfsberg, ki ga zastopa Vladimir Toplak,
odvetnik na Ptuju, v izvršilni zadevi Okrajnega sodišča v Slovenski Bistrici, opr. št.
In 44/2008, in sicer enosobnega stanovanja št. 2, v pritličju stanovanjskega objekta, Irgoličeva ulica 10, Zgornja Polskava,
v skupni izmeri 45,76 m2, v stanovanjski

hiši na parc. št. 38/1 in 38/2, k.o. Zgornja
Polskava.
Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici
dne 8. 10. 2009

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 1410/2003
Os-3147/09
Okrajno sodišče v Brežicah je v zemljiško
knjižni zadevi predlagatelja Ivana Subana,
Obrežje 48c, Jesenice na Dolenjskem, ki ga
zastopa Franc Kovačič, odvetnik v Ljubljani,
zaradi izbrisa stare hipoteke, vpisane pri nepremičninah, vpisanih k vl. št. 124, k.o. Nova
vas, začelo postopek izbrisa stare hipoteke
vpisane pri nepremičninah parc. št. 1766/45,
1766/136 in 2111, last Ivana Subana, Obrežje 48c, Jesenice na Dolenjskem, do celote, ki
je vknjižena v korist upnika Tehnični remontni
zavod Bregana, Jesenice na Dolenjskem, na
podlagi posojilne pogodbe z dne 15. 6. 1981,
pod opr. št. Dn 1459/81, dne 19. 10. 1981.
Sodišče s tem oklicem poziva hipotekarnega upnika, da v primeru, če izbrisu
stare hipoteke, ki je predmet tega zemljiško
knjižnega postopka, nasprotuje, v treh mesecih od objave oklica, vloži ugovor proti
izbrisu stare hipoteke.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 7. 4. 2009
Dn 2544/2009
Os-7154/09
Okrajno sodišče v Domžalah, na predlog predlagateljev Metoda Florjanc in Lidije
Vranešič, stanujoča Prešernova ulica 21,
Trzin, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe št. 36/76 z dne 16. 1. 1976, ki
sta jo sklenila prodajalec Gorica, Splošno
gradbeno podjetje n.sol.o. in kupca Metod
Florjac in Lidija Vranešič, takrat stanujoča
Celovška 85/VII, Ljubljana.
Predmet pogodbe, katere vzpostavitev se zahteva in ki ne vsebuje zemljiško
knjižnega dovolila za nepremičnino, nastalo
v postopku parcelacije, je bila stanovanjska stavba v izmeri 78 m2, dvorišče v izmeri 64 m2, vse sedaj stoječe na parc. št.
1646/106, k.o. Trzin, na naslovu Prešernova
ulica 21, Trzin.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljev, za vsakega do 1/2
na podlagi listine, katere vzpostavitev se
zahteva.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katero vzpostavitev se
zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljev
postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 21. 10. 2009
Dn 5450/2009
Os-6852/09
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni sodnici mag. Bojani Štrukelj Petovič,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice postopka Karmen Kalesić, Izvidniška cesta 9,
Pobegi, ki jo zastopa notarka Mojca Tavčar
Pasar iz Lucije, zaradi izbrisa stare hipoteke, dne 5. 10. 2009 sklenilo:
Uvede se postopek za izbris stare hipoteke in prepoved odsvojitve, vpisane
na podlagi posojilne pogodbe z dne 25. 6.
1980, za denarno (posojilno) terjatev v znesku 150.000,00 YUD s 4% letnimi obrestmi
in p.p., vpisane pod Dn. št. 917/80, in sicer
pri parc. št. 1707, 1708, 1709, 1757, 2458/3
in 2458/4, vpisanih v vložku št. 1334, k.o.
Bertoki.
Hipotekarnega upnika JIK banka Beograd, PE Koper, se poziva, da v primeru,
če izbrisu stare hipoteke, ki je predmet tega
postopka, nasprotuje, v treh mesecih od objave oklica v Uradnem listu RS vloži ugovor
proti izbrisu stare hipoteke.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 5. 10. 2009
Dn 7638/2008
Os-7237/09
Okrajno sodišče v Kranju na predlog
Marije Kropivnik, Planina 9, Kranj, oklicuje
začetek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe za nakup stanovanja z dne 15. 6. 1973, sklenjene med
prodajalcem Stanovanjsko zadrugo Iskra
Kranj in kupcem Marijo Kropivnik, Grad 40,
za stanovanje št. 9, v 1. nadstropju, v večstanovanjski stavbi, na naslovu Planina 9,
Kranj, označenem z ident. št. 9.E, vpisanem
v vl. št. 379/9, k.o. Huje. Vknjižba lastninske
pravice se zahteva v korist Marije Kropivnik,
roj. 1. 4. 1931, Planina 9, Kranj.
Okrajno sodišče v Kranju poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
pogodbe z dne 15. 6. 1973 oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 16. 10. 2009
Dn 8026/2008
Os-7236/09
Okrajno sodišče v Kranju na predlog Mateje Verčič, Kebetova ulica 18, Kranj, oklicuje začetek vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, pogodbe z dne 9. 7. 1969, sklenjene med prodajalcem Cestnim podjetjem
Kranj in kupcem Mirkom Zupaničem, roj.
3. 7. 1920, Kebetova 18, Kranj, za družinsko trisobno stanovanje, v 2. nadstropju, na
jugovzhodni strani, v večstanovanjski stavbi,
na naslovu Kebetova ulica 18, Kranj, označenem z ident. št. 9.E, vpisanem v vl. št.
2473/9, k.o. Kranj. Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist Mateje Verčič, roj.
16. 2. 1966, Kebetova ulica 18, Kranj.
Okrajno sodišče v Kranju poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
pogodbe z dne 9. 7. 1969 oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 16. 10. 2009
Dn 13950/2007
Os-4882/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Bogdana Podlesnika, Šišenska cesta 40, 1000
Ljubljana, ki ga zastopa Jože Sikošek, notar
iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pra-

vice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pri nepremičnini parc. št. 3.E, vl. št. 4320/3,
k.o. Vič, stanovanje št. 3, Cesta v Zgornji log
38, Ljubljana ident. št. 1723-9364-3, in nepremičnini parc. št. 2057/46, dvorišče, vl. št.
4199, k.o. Vič, dne 15. 4. 2009, pod opr. št.
Dn 13950/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe z dne 24. 5. 2005
glede stanovanja št. 3, v 1. etaži stanovanjskega bloka, na Cesti v Zgornji log 38, Ljub
ljana, parcela 3.E, vl. št. 4320/3, k.o. Vič,
in dvorišča parc. št. 2057/46, vl. št. 4199,
k.o. Vič, sklenjene med prodajalcem Nivela
d.o.o., Zavetiška 6, Ljubljana, in kupcem Jasminko Šukurico, Goriška 3, Ljubljana.
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 16. 6. 2009
Dn 29675/2006
Os-5691/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Nuhanović Hanke, Tržaška cesta 49, Ljubljana,
ki jo zastopa Otium d.o.o., Lili Novy 34, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, vpisani v vl. št. 4301/21 – stanovanjska površina z ident. št. 1723-2743-021,
v stanovanjski stavbi v Ljubljani, Tržaška
cesta 49, Vič, dne 20. 3. 2009, pod opr.
št. Dn 29675/2006, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe št. 362-485/91 z dne
18. 11. 1991, sklenjene med Republiko Slovenijo in Polono Bitenc, stanujočo v Ljub
ljani, Tržaška 49, za enosobno stanovanje
št. 21, v V. nadstropju, stanovanjskega bloka v Ljubljani, Tržaška 49.
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 5. 8. 2009
Dn 15254/2008
Os-6477/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev
Mugoša Luka in Branko Svilar Mugoša,
oba Cesta Ceneta Štuparja 160, Ljubljana,
ki ju zastopa odv. Aleš Avbreht, iz Ljub
ljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za nepremičnino, stanovanje, z ident. št.
4.E, podvl. št. 2667/4, k.o. Črnuče, dne
20. 8. 2009 pod opr. št. Dn 15254/2008 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
št. VB/3-98 z dne 26. 3. 1998, sklenjene med Etaline d.o.o. inženiring, Parmova
53, Ljubljana (kot prodajalcem) in Mugoša
Luko, Novo Polje, Cesta VII/107, Ljubljana
Polje (kot kupcem) za nepremičnino, ki ima
sedaj ident. št. 4.E, in je vpisana v podvl. št.
2667/4, k.o. Črnuče.
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Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 9. 2009
Dn 21584/2008
Os-6528/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici mag. Janji Žejn, v zemljiško
knjižni zadevi predlagatelja IZOL ITP d.o.o.,
Trg komandanta Staneta 5, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino,
parkirni prostor št. P17, v kleti, na naslovu
Dunajska cesta 129, Ljubljana, z ident. št.
45.E, vpisano v podvl. št. 1469/45, k.o. Brinje,
dne 27. 8. 2009, pod opr. št. Dn 21584/2008,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– prodajne pogodbe št. 23/97-G z dne
5. 11. 1997, sklenjene med ING inženiring,
Ljubljana (kot prodajalcem) in Razvojnim
centrom Tivoli d.o.o., Šlandrova 10, Ljub
ljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima
sedaj ident. št. 45.E, vpisano v podvl. št.
1469/45, k.o. Brinje,
– prodajne pogodbe z dne 31. 5. 2000,
sklenjene med Razvojnim centrom Tivoli
d.o.o., Ljubljana (kot prodajalcem) in Proposs d.o.o., Ljubljanska 21, Bled (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident.
št. 45.E, vpisano v podvl. št. 1469/45, k.o.
Brinje.
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 21. 9. 2009
Dn 25585/2008
Os-6530/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Dragoš Ivana, Malgajeva ulica 2, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, garažo št. G15, v kleti, na naslovu
Ulica bratov Učakar 68, Ljubljana, z ident.
št. 39.E, vpisano v podvl. št. 4324/15, k.o.
Zgornja Šiška, dne 27. 8. 2009, pod opr.
št. Dn 25585/2008, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o nakupu garaže, št. G-2054,
z dne 10. 12. 1979, sklenjene med SGP
Zidar Kočevje (kot prodajalcem) in Dragaš
Ivanom, Malgajeva 2, Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident.
št. 39.E, vpisano v podvl. št. 4324/15, k.o.
Zgornja 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 21. 9. 2009
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Dn 18659/2008
Os-6610/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Zadravec Vencla, Dolenjska cesta 45č, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, stanovanje št. 15, v 3. nadstropju, na naslovu Dolenjska cesta 45č, Ljub
ljana, z ident. št. 115.E, vpisano v podvl. št.
4404/37, k.o. Karlovško predmestje, dne
28. 8. 2009, pod opr. št. Dn 18659/2008,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe št. 68-1741 z dne 5. 9. 1968, sklenjene med Poslovnim združenjem GIPOSS
(kot prodajalcem) in Kužnik Jožetom in Kužnik Marijo Ano, oba Dolenjska cesta 45č,
Ljubljana (kot kupcema), za nepremičnino,
ki ima sedaj ident. št. 115.E, vpisano v podvl. št. 4404/37, k.o. Karlovško predmestje.
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 22. 9. 2009
Dn 18461/2008
Os-6611/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Petre Trček, Dolenjska cesta 45d, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za nepremičnino, stanovanje, z ident. št.
212.E, podvl. št. 4404/54, k.o. Karlovško
predmestje, dne 20. 8. 2009 pod opr. št.
Dn 18461/2008 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupne pogodbe št. 67-971 z dne 28. 8.
1968, sklenjene med Poslovnim združenjem Giposs Ljubljana, ki ga je zastopa
SG Standard Ljubljana, Celovška 87 (kot
prodajalcem) in Stanetom in Marijo Tigeli,
oba Čopova 11, Ljubljana (kot kupcema) za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 212.E,
in je vpisana v podvl. št. 4404/54, k.o. Karlovško predmestje,
– pogodbe o razdelitvi stanovanja z dne
14. 4. 1993, sklenjene med Tigeli Stanetom, Dolenjska cesta 45d, Ljubljana (kot
prvo pogodbeno stranko) in Marijo Tigeli,
Dolenjska cesta 45d, Ljubljana (kot drugo
pogodbeno stranko) za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 212.E, in je vpisana
v podvl. št. 4404/54, k.o. Karlovško predmestje,
– menjalne prodajne pogodbe z dne
26. 4. 1993, sklenjene med Tigeli Stanetom, Dolenjska cesta 45d, Ljubljana (kot
prvo pogodbeno stranko) in Mihaelom Tratnikom ter Natašo Vesel Tratnik, oba Dolenjska cesta 45d, Ljubljana (kot drugo pogodbeno stranko) za nepremičnino, ki ima
sedaj ident. št. 212.E, in je vpisana v podvl.
št. 4404/54, 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
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o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 9. 2009
Dn 15583/2008
Os-6612/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Škufca Mateje, Tržaška 55, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, stanovanje, z ident. št. 8.E, podvl. št.
4766/8, k.o. Vič, dne 28. 8. 2009, pod opr.
št. Dn 15583/2008 izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe, sklenjene leta
1968 med GP Tehnograd, Ljubljana, Tržaška cesta 68/a (investitorjem in prodajalcem) in Lidijo Ileršič, Reboljeva 6, Ljubljana
(kupovalko), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 8.E, in je vpisana v podvl. št.
4766/8, k.o. Vič,
– menjalne pogodbe z dne 5. 5. 1987,
sklenjene med Ileršič Lidijo, Reboljeva 6,
Ljubljana (kot prodajalko) in Čuček Brankom, Tržaška 55, Ljubljana (kot prodajalcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident.
št. 8.E, in je vpisana v podvl. št. 4766/8,
k.o. Vič,
– kupoprodajne pogodbe z dne 22. 2.
1996, sklenjene med Čuček Brankom, Tržaška 55, Ljubljana (kot prodajalcem) in
Ismeto Veletanlič, takrat Nusdorferjeva 9,
Ljubljana (kot kupovalko), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 8.E, in je vpisana
v podvl. št. 4766/8, 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 predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 9. 2009
Dn 12286/2008
Os-6613/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Željka Bjedova, Vrtača 4, Ljubljana, ki ga zastopa notarka Dragica Papež iz Ljubljane,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnini z ident. št. 209.E, vpisani v podvl.
št. 2134/14 in z ident. št. 210.E, vpisani
v podvl. št. 2134/15, obe k.o. Sp. Šiška, dne
20. 8. 2009 pod opr. št. Dn 12286/2008 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
št. 54/87-L z dne 4. 3. 1987, sklenjene med
SOZD ZGP Giposs, o.sol.o., Dvoržakova 5,
Ljubljana, ki ga zastopa DO Giposs Inženiring, TOZD Inženiring, n.sub.o. Dvoržakova
5, Ljubljana (kot prodajalcem) in Kolmančič
Mileno, Celovška 53, Ljubljana in Vulič Vladom, Šišenska 43, Ljubljana (kot kupcema),
za nepremičnini, ki imata sedaj ident. št.
209.E, vpisani v podvl. št. 2134/14 z ident.
št. 210.E, vpisani v podvl. št. 2134/15, obe
k.o. Sp. Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost

oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 9. 2009
Dn 23714/2008
Os-6925/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Konda Jožeta, Agrokombinatska c. 6/č, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
nepremičnino, garažo št. 43, v pritličju, na
Športni ulici v Zalogu v Ljubljani, z ident.
št. 43.E, vpisano v podvl. št. 2923/43,
k.o. Kašelj, dne 18. 9. 2009, pod opr. št.
Dn 23714/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe št. VI-3/75 z dne
4. 3. 1975, sklenjene med GP Obnova,
Ljubljana (kot prodajalcem) in Berločnik
Ido, Agrokombinatska blok 2, Ljubljana (kot
kupovalko), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 43.E, vpisano v podvl. št. 2923/43,
k.o. Kašelj.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 10. 2009
Dn 22487/2008
Os-7070/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Urške Križaj Hacin, Celovška cesta
143, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, stanovanje št. 1, v 1.
nadstropju, na naslovu Celovška cesta 143,
Ljubljana, z ident. št. 1.E, vpisano v podvl. št.
4806/1, k.o. Zgornja Šiška, dne 21. 9. 2009,
pod opr. št. Dn 22487/2008, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 04/04-17-466-319/91,
sklenjene med prodajalko Občino Ljubljana
Šiška in kupcem Križaj Janezom, Celovška
143, Ljubljana, za nepremičnino, stanovanje
št. 1, v 1. nadstropju, na naslovu Celovška
cesta 143, Ljubljana, z ident. št. 1.E, vpisano v podvl. št. 4806/1, k.o. Zgornja 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 predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 10. 2009
Dn 10091/2008
Os-7072/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Zupančič Janeza, K Roku 1, Novo
mesto, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za
nepremičnino stanovanje št. 29, v 2. nadstropju, na naslovu Novakova ulica 5, Ljub
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ljana, z ident. št. 29.E, vpisano v podvl. št.
4136/29, k.o. Bežigrad, dne 3. 9. 2009, pod
opr. št. Dn 10091/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe z dne 18. 2.
1971, sklenjene med prodajalcem Gradbenim podjetjem Obnova, Titova 39, Ljubljana,
in kupovalko Režek Katarino, Pot na Rakovo Jelšo 13F, Ljubljana, za nepremičnino,
stanovanje št. 29, v 2. nadstropju, na naslovu Novakova ulica 5, Ljubljana, z ident.
št. 29.E, vpisano v podvl. št. 4136/29, 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 navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 10. 2009
Dn 21596/2008
Os-7076/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Pavle Hribernik, Dolenjska cesta 45Č,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za
nepremičnino, stanovanje št. 11, v 2. nadstropju, na naslovu Dolenjska cesta 45Č,
Ljubljana, z ident. št. 111.E, vpisano v podvl.
št. 4404/33, k.o. Karlovško predmestje, dne
14. 9. 2009, pod opr. št. Dn 21596/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe št.
68-1422 z dne 26. 4. 1968, sklenjene med
prodajalcem Poslovno združenje Giposs,
Ljubljana, in kupovalko Hribernik Pavlo, Tržaška 54, Ljubljana, za nepremičnino, stanovanje št. 11, v 2. nadstropju, na naslovu
Dolenjska cesta 45Č, Ljubljana, z ident. št.
111.E, vpisano v podvl. št. 4404/33, 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 predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 10. 2009
Dn 10107/2008
Os-7077/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Lavrič Arijane, Dunajska cesta 101,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
za nepremičnino, stanovanje št. 47, v 7.
nadstropju, na naslovu Dunajska cesta 101,
Ljubljana, z ident. št. 46.E, vpisano v podvl.
št. 4148/46, k.o. Bežigrad, dne 27. 8. 2009,
pod opr. št. Dn 10107/2008, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, soinvestitorske pogodbe št.
75/84 z dne 15. 8. 1984, sklenjene med prodajalcem ZIGP IMOS, o.sol.o., Linhartova
11a, Ljubljana, in kupcem Batistič Mirjanom,
Hubadova 6, Ljubljana, za nepremičnino,
stanovanje št. 47, v 7. nadstropju, na naslovu Dunajska cesta 101, Ljubljana, z ident.
št. 46.E, vpisano v podvl. št. 4148/46, 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 navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 10. 2009
Dn 814/09
Os-7381/09
Okrajno sodišče v Ljutomeru je po
zemljiškoknjižnem sodniku Nemec Otonu,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Jelen Marte iz Volkmerjeve 2a, Ljutomer, za
vknjižbo pridobitve lastninske pravice na nepremičnini, stanovanju 106.E, stanovanje,
vpisano v podvložku 1058/24, na naslovu
Ormoška cesta 8, 10 in 12, Stari trg 1 in
Volkmerjeva ulica 2/a, Ljubljana, pod Dn.
št. 814/09 z dne 21. 5. 2009 izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pogodbe o brezplačnem prenosu nepremičnin z dne 19. 8. 1988, katere
predmet je brezplačen prenos stanovanja
v stanovanjskem objektu Ormoška c. 8, 10,
12, Stari trg 1 in Volkemrjeva ul. 2a, Ljutomer, stanovanje št. 842-106, v 3. in 2. etaži,
v izmeri 32,30 m2, k.o. Ljutomer, ident. št.
nepremičnine 106.E, vpisana v podvložek
1058/24, k.o. Ljutomer.
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 navedene listine oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja
postopka.
Okrajno sodišče v Ljutomeru
dne 29. 10. 2009
Dn 817/2009
Os-5060/09
Okrajno sodišče v Šentjurju je po
zemljiškoknjižni sodnic Teji Zapušek,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Franca Goleža, Pletovarje 1, Dramlje, za
vknjižbo lastninske pravice na nepremičninah s parc. št. 175/1, 175/2, 175/5, 176/2,
176/3, 176/4, 179/1, 179/2, 179/3, 179/4,
182, 183/2, 184/2, 185, 186/1, 186/2, 186/4,
187, 188, 190, 191/1, 194/1, 194/2, 195,
196, 36.S, 186/3, 37.S, 149.S in 150.S pri
vl. št. 21, k.o. Pletovarje, last Franca Goleža, roj. 1919, do 3/8 celote, in sicer v korist
predlagatelja ter Ljerke Golež, oba Pletovarje 1, Dramlje, vsakega do 1/2 deleža,
dne 1. 7. 2009, pod opr. št. Dn 817/2009,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, to je izročilne
pogodbe z dne 17. 1. 1983 z overovitveno
klavzulo z dne 26. 1. 1983, sklenjene med
Francem Goležem in Ljudmilo Golež roj.
Kukovič, kot izročevalcema, ter Francem
Goležem in Ljerko Golež roj. Simončič kot
prevzemnikoma, s katero sta izročevalca po
svoji smrti solastni delež nepremičnin izročila prevzemnikoma za primer svoje smrti,
vsakemu do 1/2, in dovolila vknjižbo lastninske pravice v njuno korist.
Morebitne imetnike pravic na zgoraj
navedenih nepremičninah se poziva, da
v enem mesecu od objave tega oklica
z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo
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lastninske pravice v korist predlagatelja postopka in Ljerke Golež.
Okrajno sodišče v Šentjurju
dne 1. 7. 2009
Dn 5619/2009
Os-7703/09
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici Tanji Dolar Božič s sklepom
z dne 25. 9. 2009, v zemljiškoknjižni zadevi,
začeti na predlog Občine Laško, Mestna
ulica 2, Laško, uvedlo postopek zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine – prodajne
pogodbe z dne 2. 9. 1991, sklenjene med
Brankom Drolcem kot prodajalcem ter Občino Laško kot kupcem, za nepremičnino št.
ID 10.E v stavbi št. ID 647.ES, na naslovu
Rimska cesta 8, Laško, vpisano v vl. št.
670/11, k.o. Laško. Po izjavi predlagateljice
je listina izgubljena.
Vknjižba lastninske pravice na nepremičnini št. ID 10.E v stavbi št. ID 647.ES, na
naslovu Rimska cesta 8, Laško, vpisani v vl.
št. 670/11, k.o. Laško se zahteva v korist
pravne osebe Občina Laško, Mestna ulica
2, Laško, do celote nepremičnine.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03, 45/08 in
28/09) v enem mesecu od objave oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 30. 10. 2009
Dn 6362/2009
Os-7636/09
Okrajno sodišče v Kranju izdaja na podlagi 237. člena Zakona o zemljiški knjigi
oglas:
Okrajno sodišče v Kranju na predlog Komunale Kranj, javnega podjetja d.o.o., Ulica
Mirka Vadnova 1, Kranj, oklicuje začetek
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe iz leta 1966, sklenjene med
prodajalcem GIP Gradisom in kupcem Komunalnim podjetjem »Vodovod« Kranj, za
trisobno stanovanje, št. 12, v 4. etaži, v večstanovanjskem objektu, z naslovom Ulica
Moše Pijade 8, Kranj (sedaj Zoisova ulica
8, Kranj), označenem z ident. št. 12.E, vpisanem v vl. št. 2474/12, k.o. Kranj.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Komunale Kranj, javnega podjetja
d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 1, Kranj.
Okrajno sodišče v Kranju poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
pogodbe oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 9. 11. 2009
Dn 5412/2009
Os-7637/09
Okrajno sodišče v Kranju izdaja na podlagi 237. člena Zakona o zemljiški knjigi
oglas:
Okrajno sodišče v Kranju na predlog
Stanka Ovnička, Šempeterska cesta 26,
Kranj, oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe št. 362-010/91-04/1858 z dne 29. 3.
1993, sklenjene med prodajalko Občino
Kranj in kupcem Stankom Ovničkom, Srednje Bitnje 1a, Žabnica, za stanovanje s kabinetom, št. 4 v vrstni hiši, na naslovu, Šempeterska cesta 26, Kranj (prej Šempeterska
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ulica 20, Kranj), ki stoji na parc. št. 1167/67,
k.o. Stražišče (prej parc. št. 1166/11, k.o.
Stražišče), vpisani v vl. št. 999, k.o. Stražišče. Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Stanka Ovnička, roj. 23. 11. 1957,
Šempeterska cesta 26, Kranj.
Okrajno sodišče v Kranju poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
pogodbe z dne 29. 3. 1993 oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 9. 11. 2009
Dn 19902/2009
Os-7638/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Vidmar Romana, Ulica svobode 3, Piran, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino,
garažo št. 88, v nadstropju, na Drenikovi in
Mazijevi v Ljubljani, z ident. št. 88.E, vpisano
v podvl. št. 2128/88, k.o. Spodnja Šiška, dne
28. 8. 2009, pod opr. št. Dn 19902/2009, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine:
– kupne pogodbe z dne 29. 10. 1998,
sklenjene med Kobe Majdo, Župančičeva
14, Ljubljana (kot prodajalka) in Vnuk Juretom, Železnikarjeva 10, Ljubljana (kot kupec), za nepremičnino, ki ima sedaj ident.
št. 88.E, vpisano v podvl. št. 2128/88, k.o.
Spodnja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic,
da v enem mesecu od objave oklica v Uradnem listu RS, z ugovorom pri naslovnem
sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini pogodbe oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 11. 2009
Dn 6558/09
Os-7639/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Mirka Vajdiča, stanujočega Smetanova ulica
52, Maribor, ki ga zastopa Real Integral
d.o.o., Vrvarska ulica 5, Maribor, za vpis
etažne lastnine na nepremičninah parc.
št. 1652, pripisani vl. št. 1322 in podvl.
št. 1322/1, 1322/2, 1322/3 in 1322/4, ter
na parc. št. 1654/2, pripisani vl. št. 1852,
k.o. Koroška vrata, in vknjižbo lastninske
pravice na posameznih delih v etažni lastnini v korist predlagatelja, Marka Vajdiča,
stanujočega Sokolska ulica 28, Maribor,
in Nade Rajšp, stanujoče Križna cesta 9,
Hoče, pod opr. št. 6558/09, dne 6. 11. 2009
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, darilne pogodbe z dne 22. 12. 1986, sklenjene med
darovalcema Friderikom Vajdičem in Marijo Vajdič, stanujočih v Mariboru, Smetanova ulica 52, in obdarovancem Mirkom
Vajdičem, stanujočim v Mariboru, Smetanova ulica 52, s katero sta darovalca obdarovancu podarila, in sicer Friderik Vajdič
svoje enosobno stanovanje, v prvem nadstropju, levo od stopnišča, s pripadajočimi
pritiklinami v stanovanjski hiši v Mariboru,
Smetanova ulica 52, pripisani vl. št. 1322,
k.o. Koroška vrata, in Marija Vajdič svoje
enosobno stanovanje, v prvem nadstropju,
levo od stopnišča, prva vrata, s pripadajo-
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čimi pritiklinami v stanovanjski hiši v Mariboru, Smetanova ulica 52, pripisani vl. št.
1322, k.o. Koroška vrata, in na njih dovolila
vknjižbo lastninske pravice v korist obdarovanca.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na zgoraj navedenih nepremičninah, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka, Marka Vajdiča in Nade
Rajšp.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 6. 11. 2009
Dn 14055/09
Os-7640/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Branislava Ozebka, stanujočega Taborska ulica
22, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice
na nepremičnini parc. št. 534/5, pripisani vl.
št. 1171, k.o. Tezno, v korist predlagatelja
do 1/2 celote in v korist Milenke Ozebek do
1/2 celote, pod opr. št. Dn 14055/09, 22. 10.
2009, izdalo sklep o začetku postopka za
vzpostavitev zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe o prenosu lastninske pravice na nepremičnini parc. št. 534/4, garaža,
pripisani vl. št. 1171, k.o. Tezno, od Mesne
občine Maribor na Podjetje za visoke gradnje Stavbar Maribor, sklenjene nekdaj pred
letom 1965,
– pogodbe št. 4412/6-1965 z dne 17. 11.
1965 sklenjene med Podjetjem za visoke
gradnje Stavbar Maribor, ki je preneslo nepremičnino parc. št. 534/5, garaža, pripisano
vl. št. 1171, k.o. Tezno, na Marka Pedička,
roj. 15. 4. 1925, stanujočega Prvomajska
ulica 7, Maribor.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave oklica v Uradnem listu RS,
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 in Milenke
Ozebek.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 9. 11. 2009
Dn 3255/2009
Os-7704/09
Okrajno sodišče na Vrhniki, zemljiško
knjižna sodnica Karmen Rudolf Božič, na
predlog Magdalene Lajić, Na Klisu 2b, Vrhnika, oklicuje začetek postopka vzpostavitve
listine:
– pogodbe o prodaji stanovanja z dne
16. 6. 1992, sklenjene med prodajalcem
družbeno podjetje Industrija usnja Vrhnika in
kupcem Slavkom Lajićem, Vrhnika, Klis 2b,
za nepremičnino: stanovanje št. 6 v 3.
nadstropju (4. etaži) s shrambo št. 6 v pritličju (1. etaži), v stavbi z naslovom Na Klisu
2b, Vrhnika, z identifikacijsko številko 106.E
(2002-931-106).
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Magdalene Lajić in Vilme Lajiž, Na
Klisu 2b, Vrhnika, na podlagi te pogodbe in
sklepa o dedovanju z dne 10. 9. 2009.
Okrajno sodišče na Vrhniki poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od objave oklica v Uradnem listu RS
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva, oziroma druge

pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 11. 11. 2009
Dn 2815/2009
Os-7641/09
Okrajno sodišče v Žalcu po višji sodnici
– svétnici Mileni Lesjak Tratnik, v zemljiško
knjižni zadevi, začeti na predlog Ceste Mostovi Celje d.d., Lava 42, 3000 Celje, zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine in
vknjižbe lastninske pravice, na podlagi 237.
člena Zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1), dne
3. 11. 2009 oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja z dne 24. 12. 1992, sklenjene med
prodajalcem SIP Strojna industrija d.o.o.,
Šempeter v Savinjski dolini (sedaj: SIP strojna industrija d.d., Juhartova ulica 2, Šempeter v Savinjski dolini) in kupcema: 1. Marjana Podpečan, Čopova ulica 3, Žalec ter 2.
Karel Podpečan, Čopova ulica 3, Žalec, za
nepremičnino – trisobno stanovanje št. 19,
s površino 78,21 m2, v III. nadstropju stanovanjske hiše, v Čopovi 3, Žalec, na parc. št.
182/7, k.o. Gotovlje,
– kupoprodajne pogodbe z dne 22. 8.
1997, sklenjene med prodajalcema: 1. Marjana Podpečan, Čopova ulica 3, Žalec ter 2.
Karel Podpečan, Čopova ulica 3, Žalec, in
kupcem: Cestno podjetje Celje d.d., Lava
42, Celje (sedaj: CM Celje d.d., Lava 42,
3000 Celje), za nepremičnino – stanovanje,
v izmeri 78,21 m2, v III. nadstropju stanovanjske stavbe, Čopova 3, Žalec, ki stoji na
parc. št. 182/7, k.o. Gotovlje, sedaj ident. št.
19.E, oziroma 997-1089-19 z opisom: stanovanje št. 19/III in drugi prostori št. 19/K,
Čopova ulica 3, 3310 Žalec, vpisano v podvl. št. 1763/19, k.o. Gotovlje.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagatelja CM Celje d.d., Lava
42, 3000 Celje do celote (1/1).
Imetnike pravic se poziva, da v enem
mesecu ob objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listin, katerih vzpostavitev se
zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Žalcu
dne 3. 11. 2009

Amortizacije
N 203/2007
Os-3931/09
Na predlog predlagateljice Silve Jesenik, Ulica Gradnikove brigade 8, Ljubljana,
ki jo zastopa pooblaščenec Abanka Vipa
d.d., Ljubljana, Slovenska 58, Ljubljana, ki
jo zastopa odvetnica Irena Kočevar v Ljub
ljani, se uvaja amortizacija spodaj navedenih delnic, ki naj bi se izgubile. Imetnika teh
delnic se poziva, dav roku 60 dni po objavi
v Uradnem listu Republike Slovenije uveljavlja svoje zakonite pravice. Po poteku tega
roka se bo štelo, da so delnice izgubile svojo
pravno veljavnost.
Opis vrednostnih papirjev: delnice izdajatelja Abanka Vipa d.d. (prej Abanka d.d.
Ljubljana), z naslednjo serijsko številko: BA
od 0003112 do 0003113, št. lotov 2, št. delnic 2, vrednost 1.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 4. 2009

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
I 82/2008
Os-6813/09
Okrajno sodišče v Brežicah je v izvršilni
zadevi upnika Javnega jamstvenega in preživninskega sklada RS, Kotnikova ulica 28,
Ljubljana, proti dolžniku Mihaelu Hlastan,
Trebež 2, Artiče, zaradi izterjave 5.287,70
EUR, sklenilo:
dolžniku Mihaelu Hlastan, Trebež 2, Artiče, 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 začasno zastopnico se postavi odvetnica Danica Kostevc, Pod obzidjem 26,
8250 Brežice.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 25. 9. 2009
P 388/2009
Os-7403/09
Okrajno sodišče v Celju je po okrajni sodnici Marjani Krajnc-Prah, v pravdni zadevi
tožeče stranke Jozo Zlatić, Brezina 52/b,
Brežice, ki ga zastopa Izet Hodžić, odvetnik
v Brežicah, proti toženi stranki Dragu Jerkoviću, Obrežje 77a, Radeče, zaradi plačila
2.350,00 EUR s pp, v skladu s prvim odstavkom ter 4. točko drugega odstavka 82. člena
Zakona o pravdnem postopku (ZPP), 3. 11.
2009 sklenilo:
toženi stranki Jerković Dragu, Obrežje
77a, Radeče, se za zastopanje v pravdnem
postopku postavi začasnega zastopnika.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Germ Tomaž, Prešernova 27, Celje.
Začasni zastopnik bo zastopal toženca
vse dotlej, dokler toženec 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 Celju
dne 3. 11. 2009
In 03/137
Os-7056/09
Okrajno sodišče v Kopru je s sklepom
opr. št. In 85/2001 z dne 28. 9. 2007 dolžniku Ljubu Jakominu postavilo začasnega
zastopnika, odvetnika.
Začasni zastopnik je postavljen na podlagi prvega odstavka v zvezi s 4. točko drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju.
Začasni zastopnik bo dolžnika zastopal,
v postopku vse do takrat, dokler stranka
ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve ne sporoči, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 19. 10. 2009
II P 170/2008
Os-6634/09
Okrožno sodišče v Kranju je po 4. točki
drugega odstavka 82. člena ZPP v pravdni
zadevi tožeče stranke Suzane Šimnic, Polj-

šica 33, Zgornje Gorje, ki jo zastopa odvetniška družba Novak iz Radovljice, zoper
toženo stranko Roka Šimnica, Poljšica 33,
Zgornje Gorje, ki ga zastopa začasna zastopnica odvetnica Erna Mokorel iz Kranja,
zaradi razveze zakonske zveze, dodelitve
mld. otrok v varstvo in vzgojo in določitve
preživnine, postavilo tožencu Roku Šimnicu,
začasno zastopnico, odvetnico Erno Mokorel iz Kranja. Začasna zastopnica bo zastopala toženca v postopku, vse dokler toženec
ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil
skrbnika.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 30. 9. 2009
P 94/2009
Os-7192/09
Okrajno sodišče v Krškem je po sodniku
Bojanu Trampušu v pravdni zadevi tožeče
stranke Ivana Vintarja, stan. Dobrava ob
Krki 12, p. Podbočje, ki ga zastopa odv. Dušan Medved iz Krškega, zoper toženi stranki
Jožeta Štiha, stan. Zaloke 9, p. Rada, in
Frančiško Žarn, stan. Dobrava ob Krki 12,
p. Podbočje, sedaj oba neznanega naslova,
zaradi ugotovitve lastninske pravice, vsp.
2.500,00 EUR, izven naroka dne 22. 10.
2009 sklenilo:
toženima strankama Jožetu Štihu, stan.
Zaloke 9, p. Raka, in Frančiški Žarn, Dobrava ob Krki, p. Podbočje, sedaj oba neznanega naslova, se postavi začasni zastopnik in
skrbnik za poseben primer odv. Bojan Klakočar iz Krškega, ki bo zastopal toženi stranki
v pravdni zadevi z opr. št. P 94/2009.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 22. 10. 2009
VL 74100/2008
Os-7037/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Zavarovalnice Triglav, d.d.,
Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, ki jo zastopa Kristina Tomšič, Kidričeva ulica 21,
Nova Gorica, proti dolžnici Jasmini Majcen,
Pod Lazami 19, Šempeter pri Gorici, zaradi
izterjave 793,18 EUR, sklenilo:
dolžnici Jasmini Majcen, pod Lazami 19,
Šempeter pri Gorici 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.
Peter Gaber, Tolminskih puntarjev 4, 5000
Nova Gorica.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico
vse dotlej, dokler dolžnica in njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 9. 2009
VL 31177/2009
Os-7061/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Abanke d.d., Slovenska cesta 58, Ljubljana – dostava, ki jo zastopa
odvetnica Irena Kočevar, Metelkova ulica
15, Ljubljana – dostava, proti dolžnici Maši
Marković, Ulica Franca Rozmana-Staneta
4, Kranj – dostava, zaradi izterjave 793,35
EUR, sklenilo:
dolžnici Maši Marković, Ulica Franca
Rozmana-Staneta 4, Kranj – dostava, se na
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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 odvetnika Jaka Šarabon, Glavni trg 20, 4000
Kranj.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico
vse dotlej, dokler dolžnica in njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 7. 2009
VL 78555/2009
Os-7193/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika Kalliste d.o.o., Pernetova ulica 1, Trzin, ki ga zastopa odvetnica Helena
Primožič – odvetnica, Tavčarjeva ulica 1,
Ljubljana, proti dolžnici Marijeti Burja, Krtina
114, Dob, ki jo zastopa odvetnica Tatjana
Markelj, Ljubljanska 106, Domžale, zaradi
izterjave 300,00 EUR, sklenilo:
dolžnici Marijeti Burja, Krtina 114, Dob,
se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82.
člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnica Tatjana Markelj, Ljubljanska 106,
Domžale.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 9. 2009
VL 116322/2009
Os-7346/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Metalka stanovanjske storitve
d.o.o., Dunajska cesta 101, Ljubljana, proti dolžnikoma Daši Guzej, Mesarska cesta
2, Ljubljana, Urošu Klenovšku, Mesarska
cesta 2, Ljubljana, zaradi izterjave 483,44
EUR, sklenilo:
dolžnici Daši Guzej, Mesarska cesta 2,
Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Ramšak Maja.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 10. 2009
VL 36463/2009
Os-7350/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Porsche kredit in leasing
SLO, d.o.o., Verovškova ulica 74, Ljubljana,
ki ga zastopa Odvetniška družba Tratnik,
Sočan in Bogataj o.p. d.n.o., Miklošičeva
cesta 30, Ljubljana, proti dolžnici Dolores
Sotlar, Pot na Brod 5, Radeče, zaradi izterjave 3.252,17 EUR, sklenilo:
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dolžnici Dolores Sotlar, Pot na Brod 5,
Radeče, 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.
Mitja Godicelj.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico
vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 10. 2009
VL 106499/2008
Os-7354/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d., Ljub
ljanska cesta 3a, Koper – Capodistria, proti
dolžniku Ninoslavu Pančiču, Štrekljeva ulica
24, Maribor, zaradi izterjave 284,67 EUR,
sklenilo:
dolžniku Ninoslavu Pančiču, Štrekljeva
ulcia 24, Maribor, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Mihurko Borut.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik in 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 27. 10. 2009
VL 27143/2009
Os-7355/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d., Ljub
ljanska cesta 3a, Koper – Capodistria, proti
dolžniku Boštjanu Hauptmanu, Ob gozdu
002, Maribor, zaradi izterjave 6.748,00 EUR,
sklenilo:
dolžniku Boštjanu Hauptmanu, Ob gozdu
002, Maribor, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem
postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi
začasni zastopnik.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Vesna Zakeršnik, Trg Leona Štuklja 5,
2000 Maribor.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 7. 2009
VL 116405/2009
Os-7356/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d., Ljub
ljanska cesta 3a, Koper – Capodistria, ki jo
zastopa Janja Šantl, PE Maribor, Eve Lovše
15, Maribor, proti dolžniku Samirju Puškarju
Ulica Ruške čete 007, Ruše, zaradi izterjave
4.879,52 EUR, sklenilo.
dolžniku Samirju Puškarju, Ulica Ruške
čete 007, Ruše, se na podlagi 4. točke dru-
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gega 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 Puclin Albin, Ulica talcev 15, Maribor.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 10. 2009
VL 73546/2009
Os-7357/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d.,
Ljubljanska cesta 3a, Koper – Capodistria,
proti dolžniku Marjanu Kotarju, Zrkovska cesta 12, Maribor – dostava, zaradi izterjave
721,25 EUR, sklenilo:
dolžniku Marjanu Kotarju, Zrkovska cesta 12, Maribor – dostava se na podlagi 4.
točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15.
členom Zakona o izvršbi in zavarovanju –
ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnica Logar Mateja.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 9. 2009
VL 97691/2009
Os-7358/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Porsche kredit in leasing
SLO, d.o.o., Verovškova ulica 74, Ljubljana,
ki ga zastopa Odvetniška družba Tratnik,
Sočan in Bogataj o.p. d.n.o., Miklošičeva
cesta 30, Ljubljana, proti dolžnici Jožefi Ajster, Kumrovška cesta 1, Bizeljsko, ki jo zastopa odvetnica Nataša Vrečar, Cesta prvih
borcev 43, Brežice, zaradi izterjave 682,14
EUR, sklenilo:
dolžnici Jožefi Ajster, Kumrovška cesta
1, Bizeljsko, 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 začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Nataša Vrečar, Cesta prvih borcev
43, Brežice.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 10. 2009
I 9696/2001
Os-7359/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnice Nove Ljubljanske banke
d.d., Trg republike 2, Ljubljana, ki jo zastopa
odvetnica Šušteršič Alenka, Slovenska cesta 27, Ljubljana – dostava, proti dolžniku
Borisu Geršaku, Trubarjeva 51a, Ljubljana,
ki ga zastopa odvetnica Slobodanka Klinc,

Nazorjeva ulica 8, Ljubljana, zaradi izterjave
432,80 EUR s pp, sklenilo:
dolžniku se postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi Klinc
Slobodanka iz Ljubljane.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 10. 2009
VL 76931/2009
Os-7385/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d., Ljub
ljanska cesta 3a, Koper – Capodistria, proti dolžniku Goranu Mlakarju, Kamenškova
ulica 18, Maribor, ki ga zastopa odvetnica
Alojzija Mavrič, Partizanska 3–5, Maribor,
zaradi izterjave 139,51 EUR, sklenilo:
dolžniku Goranu Mlakarju, Kamenškova
ulica 18, Maribor, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnico Alojzijo Mavrič, Partizanska 3–5,
Maribor.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 10. 2009
VL 73705/2009
Os-7386/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d.,
Ljubljanska cesta 3a, Koper, proti dolžnici
Mojci Hasić, Cesta talcev 18, Velenje, ki jo
zastopa odvetnik Alojz Osojnik, Trg mladosti 6, Velenje, zaradi izterjave 265,90 EUR,
sklenilo:
dolžnici Mojci Hasić, Cesta talcev 18,
Velenje, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Alojz Osojnik, Trg mladosti 6, Velenje.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico
vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 10. 2009
In 1252/2006
Os-7493/09
Okrajno sodišče v Mariboru je v izvršilni zadevi upnice Mladinske knjige Trgovine
d.d., Slovenska cesta 29, Ljubljana, proti
dolžniku Darku Roškarju, neznanega bivališča, nazadnje Breznikova ulica 8, Maribor,
zaradi izterjave (v združenih zadevah skupaj) 1.676,66 EUR s pripadki, s sklepom
z dne 19. 10. 2009, opr. št. In 1252/2006 (s
pridruženo In 1262/2006), na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena ZPP v zvezi
s 15. členom ZIZ dolžniku postavilo začasno
zastopnico odvetnico Jožico Vindiš, Parti-
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zanska cesta 32, Maribor, ki bo zastopala
dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 19. 10. 2009
N 53/2009
Os-7191/09
Okrajno sodišče v Sežani je v nepravdni
zadevi predlagateljice Silvie Ellero, Via T.
Luciani 33, Trst, Italija, sedaj začasno Tublje
pri Hrpeljeh 3, 6240 Kozina, ki jo zastopa
Dragan Sikirica, odvetnik v Sežani, zoper
nasprotnega udeleženca Antona-Zvonka
Kocjančiča, neznanega bivališča v Clevelandu, ZDA, ki ga zastopa začasni zastopnik Damjan Krt, odvetnik v Sežani, zaradi
delitve solastnega premoženja, po predlogu predlagateljice za postavitev začasnega zastopnika na podlagi 82. člena Zakona
o pravdnem postopku nasprotnemu udeležencu Antonu-Zvonku Kocjančiču, neznanega bivališča v Celevelandu, ZDA, s sklepom
z dne 2. 10. 2009 postavilo začasnega zastopnika, in sicer odvetnika Damjana Krta iz
Sežane, Partizanska cesta 66, ki bo nasprotnega udeleženca v tem postopku zastopal
vse do takrat, dokler nasprotni udeleženec
ali njegov pooblaščenec ne nastopita pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči, da mu je
postavilo skrbnika.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 21. 10. 2009
N 20/2009
Os-7510/09
Okrajno sodišče v Sežani je v nepravdni zadevi predlagatelja Rosa Ricatti, Via
dei Soncini 74, Trst, Italija, ki jo zastopa
odvetnik Ivan Ravbar iz Sežane, zoper nasprotnega udeleženca: 1. Frančiška Dodič,
25 Anburn Pde Criglia 2501 N.S.W, Avstralija, sedaj neznanega bivališča, in 2. Marija Masiero, Pasegio S. Andrea 32, Trst,
Italija, sedaj neznanega bivališča zaradi
razdelitve solastnega premoženja (pcto.
10.000,00 EUR) po predlogu predlagatelja
za postavitev začasnega zastopnika nasprotnima udeleženkama, na podlagi 82.
člena Zakona o pravdnem postopku je sodišče nasprotnima udeleženkama 1. Frančiški Dodič, 25 Anburn Pde Criglia 2501
N.S.W, Avstralija, sedaj neznanega bivališča, in 2. Mariji Masiero, Pasegio S. Andrea
32, Trst, Italija, sedaj neznanega bivališča,
s sklepom z dne 5. 11. 2009 postavilo začasno zastopnico, in sicer odvetnico Lenčko
Žefran, Kraška ulica 6, 6210 Sežana, ki
bo nasprotni udeleženki v tem postopku
zastopala vse do takrat, dokler nasprotni
udeleženki ali njun pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči,
da jima je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 6. 11. 2009
P 90/2009
Os-7511/09
Okrajno sodišče v Sežani je v pravdni
zadevi tožeče stranke: Aldo Markuža, Veliki
Dol 63, 6221 Dutovlje, ki ga zastopa odvetnik Damjan Krt iz Sežane, zoper toženo
stranko: 1. Milan Trobec, Križ 135, 6210 Sežana, 2. Vera Božič, Dolga Poljana 60, 5271
Vipava, in 3. Maja Vrečar, Brezje pri Dobu
13, 1233 Dob, sedaj neznanega bivališča,
ki jih zastopa odvetnica Nada Bolcar iz Sol-

kana, zaradi izstavitve zemljiškoknjižnega
dovolila (pcto. 7.000,00 EUR) po predlogu
tožeče stranke za postavitev začasnega zastopnika tretji toženki, na podlagi 82. člena
Zakona o pravdnem postopku je sodišče
tretji toženki Maji Vrečar, Brezje pri Dobu
14, 1233 Dob, sedaj neznanega bivališča,
s sklepom z dne 5. 11. 2009 postavilo začasno zastopnico, in sicer odvetnico Nado Bolcar iz Solkana, ki bo tretjo toženko v tem postopku zastopala vse do takrat, dokler tretja
toženka ne nastopi pred sodiščem oziroma
dokler organ, pristojen za socialne zadeve,
ne sporoči, da ji je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 6. 11. 2009
In 114/2008
Os-6916/09
Okrajno sodišče v Žalcu je na podlagi 4.
točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15.
členom Zakona o izvršbi in zavarovanju –
ZIZ v izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice
Triglav d.d., OE Celje, Mariborska 1, Celje,
proti dolžniku Ivanu Hrastovcu, Prelska 5,
Velenje, zaradi izterjave 1.283,52 EUR s pp,
dolžniku postavilo začasnega zastopnika,
to je odv. Karmen Orter Divjak, Šlandrov trg
20/a, Žalec.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika v postopku vse dotlej, dokler dolžnik sam
ali njegov pooblaščenec ne bo nastopil pred
sodiščem oziroma drug organ, pristojen za
socialne zadeve, sodišču ne sporoči, da je
dolžniku postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Žalcu
dne 8. 10. 2009

Oklici dedičem
D 604/2009
Os-6723/09
Pri Okrajnem sodišču v Celju je v teku
zapuščinski postopek po pok. Štefki Tanšek,
hčerki Frančiška, roj. 16. 8. 1948, državljanki Republike Slovenije, samski, umrli dne
26. 7. 2009, nazadnje stalno stanujoči Na
otoku 15, Celje.
Zapustnica po podatkih sodišča ni napravila oporoke, zato je nastopilo zakonito
dedovanje. Sodišču ni znano, ali obstojijo
osebe, ki bi lahko prišle v poštev kot dediči
I., II. ali III. dednega reda. Sodišče zato
na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju
poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do
dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave oklica
na oglasni deski sodišča in v Uradnem listu
Republike Slovenije. Po preteku tega roka
bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na
podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Celju
dne 24. 9. 2009
D 5/2009
Os-7186/09
Na Okrajnem sodišču Jesenice teče zapuščinski postopek po pokojnem Cuznar Janezu, rojenem 1. 4. 1942, nazadnje stanujoč
Rateče 113, ki je umrl 22. 10. 2007.
V zapuščino spadajo nepremičnine v k.o.
Rateče.
K dedovanju so poklicani zakoniti dediči
I. dednega reda, med njimi tudi zapustnikova vdova Morar Persida, roj. 17. 12. 1956,
ki pa je neznanega bivališča in sodišču ni
dosegljiva.
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Na podlagi določila 206. člena Zakona
o dedovanju poziva sodišče Morar Persido
ali njene pravne naslednike oziroma vse,
ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po
pokojnem Cuznar Janezu, naj se priglasijo
pri naslovnem sodišču v roku enega leta po
objavi tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo opravilo
sodišče zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 19. 10. 2009
D 168/2009
Os-7401/09
Miodrag Sarić, roj. 9. 3. 1925, nazadnje
stanujoč v Kopru, Erjavčeva ulica 16, je dne
14. 2. 2009 umrl in ni zapustil oporoke.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu
od objave oklica v Uradnem listu RS.
Če se po preteku enega leta od objave
oklica ne zglasi noben dedič, bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga. Neznanim
dedičem je bila postavljena začasna zastopnica odvetnica Irena Jerman, Vojkovo nabrežje 23, Koper.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 3. 11. 2009
D 101/2009
Os-6293/09
Pri Okrajnem sodišču v Kranju je v teku
zapuščinski postopek po pokojnem Jožetu
Regovcu, roj. 11. 4. 1940, umrlem 13. 1.
2009, nazadnje stanujočem Begunjska ulica
12, Kranj.
Zapustnik oporoke ni napravil, zato nastopi zakonito dedovanje. Dediči prvega in
drugega dednega reda so se dediščini odpovedali.
Na podlagi določbe 206. člena Zakona
o dedovanju sodišče poziva zapustnikove
dediče tretjega dednega reda oziroma vse,
ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da
se priglasijo sodišču v enem letu od objave
tega oklica.
Po preteku tega roka bo sodišče zaključilo zapuščinski postopek na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 11. 9. 2009
D 37/2009
Os-6795/09
Okrajno sodišče v Krškem je po okrajni
sodnici svetnici Mariji Breznik v zapuščinski
zadevi po dne 24. 12. 2008 umrlem Francu
Cerovšku, roj. 23. 11. 1927, nazadnje stanujočem Spodnje Pijavško 10, Krško, izven
naroka dne 6. 10. 2009, poda oklic:
neznane dediče se poziva, da v roku
enega leta od objave oklica na oglasni deski tukajšnjega sodišča in v Uradnem listu
Republike Slovenije, priglasi svoje pravice
do zapuščine.
Po poteku tega roka, bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 6. 10. 2009
II D 2043/2009
Os-6849/09
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku
zapuščinski postopek po pok. Magdi Kikel,
roj. 23. 5. 1872, umrli 25. 4. 1941, nazadnje
stanujoči Čakovec 20, Čakovec (Hrvaška),
neznanega državljanstva.
Sodišču niso znani dediči po zapustnici,
zato sodišče na podlagi 206. člena Zakona
o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo
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pravico do dediščine po pok. Magdi Kikelj,
da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica v Uradnem listu RS. Po
preteku tega roka bo sodišče zapuščinski
postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo takrat razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 9. 2009
III D 1667/2008
Os-7512/09
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku
zapuščinski postopek po pok. Omejec Alojziji, roj. 31. 5. 1920, umrli 14. 6. 2008, nazadnje stanujoči Cesta Komandanta Staneta 32, Medvode, državljanki Republike
Slovenije.
Zapustnica je napravila pisno oporoko
pred pričama z dne 7. 3. 2006, s katero je za
edino dedinjo določila Stanislavo Kovačec.
Glede na to, da dediči, ki bi prišli v poštev
za dedovanje po zapustnici na podlagi zakona, sodišču niso znani, sodišče na podlagi
206. člena Zakona o dedovanju poziva vse,
ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na
podlagi zakona ali na podlagi oporoke, da
se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica na sodni deski naslovnega
sodišča. Po preteku tega roka bo sodišče
zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 10. 2009
D 402/2008
Os-7391/09
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po dne 27. 2. 1960 umrlem Lukanc
Francu, nazadnje stanujočem Selo pri Bledu
18, Bled, za premoženje oziroma pravice, ki
so bile zapustniku odvzete kot članu agrarne skupnosti.
Zakoniti dediči zapustnika niso znani.
Zato se tiste, ki mislijo, da imajo pravico do
dediščine poziva, da se priglasijo sodišču
v enem letu od objave tega oklica.
Po preteku roka bo sodišče odločilo na
podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 28. 10. 2009
D 169/2009
Os-7422/09
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pok. Antonu Bernetiču, sinu Antona,
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roj. 6. 2. 1907, ki je umrl 7. 10. 1983, iz
Vrhpolja 35.
Sodišče ne razpolaga s podatki o zapustnikovih dedičih, zato s tem oklicem poziva
vse morebitne dediče, da se v roku enega
leta od objave tega oklica in oklica na sodni deski tukajšnjega sodišča zglasijo pri
sodišču, sicer bo sodišče nadaljevalo in zaključilo ta zapuščinski postopek na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 22. 10. 2009
D 22/2009
Os-5268/09
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pokojnem Mišič Leopoldu, sinu Mišič Andreja, rojenem 26. 3. 1929, državljanu Republike Slovenije, z zadnjim stalnim
prebivališčem na naslovu 5 Rue de Lans,
57470 Hombourg Halit, Francija, ki je umrl
16. 2. 2001 v Houmbourg-Haut, Francija.
V zapuščinskem postopku je bilo ugotovljeno, da bi prišli v poštev za dedovanje
na podlagi zakona dediči drugega dednega
reda, med ostalimi tudi njegova brata Mišič
Marjan, rojen leta 1932, in Mišič Andrej, rojen leta 1927, ki sta sedaj neznanih prebivališč, v letu 1955 pa sta imela svoje prebivališče prijavljeno na naslovu Manfredova ulica
13, Kobarid. V primeru, da nista več živa, pa
njuni morebitni potomci – nečaki zapustnika,
o katerih ni nič znanega.
Sodišče zato s tem oklicem poziva vse,
da se v roku enega leta od objave tega
oklica zglasijo in uveljavljajo svojo pravico
do dediščine.
Če se po preteku enega leta od objave
oklica ne zglasijo, bo sodišče upoštevalo le
znane dediče.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 14. 7. 2009
D 226/2009
Os-6850/09
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pokojni Volarič Zofiji, hčeri Fon Katarine in Fon Mihaela, rojeni 29. 4. 1896,
na Trnovem ob Soči, ki je dne 2. 6. 1926
sklenila zakonsko zvezo z Volarič Francem.
Zapustnica je imela zadnje stalno prebivališče prijavljeno na naslovu Trnovo ob Soči
57, kjer je dne 3. 5. 1961 tudi umrla.
Ker dediči po pokojni niso znani, sodišče
s tem oklicem poziva vse tiste, ki mislijo, da
imajo pravico do dediščine, da se v roku

enega leta od njegove objave zglasijo in
uveljavljajo svojo pravico do dediščine.
Če se po preteku enega leta od objave oklica ne bo zglasil noben dedič, se bo
zapuščina razglasila za lastnino Republike
Slovenije in izročila pristojnemu organu Republike Slovenije.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 7. 10. 2009

Oklici pogrešanih
N 13/2009
Os-7050/09
Franc Juvančič, roj. 8. 10. 1933, z zadnjim stalnim prebivališčem Veliki Kamen
57, p. Koprivnica pri Brestanici, je pogrešan
od leta 1952.
Pogrešani Franc Juvančič 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 15. 10. 2009
N 26/2009
Os-7538/09
Pri Okrajnem sodišču v Lendavi je na
predlog Yoel Shacharja iz Izraela v teku postopek za razglasitev za mrtvo pogrešano
Šarloto Inguš, roj. Schwarz, rojeno 14. 2.
1906 v Lendavi, očetu Arnoldu Schwarz in
materi Rozaliji Schwarz, nazadnje stanujočo
v Budimpešti na Madžarskem.
Pogrešano zastopa skrbnica za posebni
primer Lidija Dolenčič, Kidričeva 5, Lendava.
Pogrešano se poziva, da se oglasi. Vsi
drugi, ki kaj vedo o njenem življenju, naj to
javijo Okrajnemu sodišču v Lendavi, v roku
3 mesecev po objavi oglasa, sicer bo sodišče po preteku tega roka pogrešano razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Lendavi
dne 6. 11. 2009

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

94 / 20. 11. 2009 /

Stran

2953

Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Adamič Janez, Kompolje 2/b, Videm-Dobrepolje, zavarovalno polico, št.
50500108539, izdala zavarovalnica KD življenje. gnl-309660
Knežak Soniboj, Trg Franca Kozarja 16/b, Hrastnik, zavarovalno polico, št.
40301000098, izdala zavarovalnica KD življenje. gnr-309704
Volčanšek Mitja, Prekomorskih brigad 1, Izola - Isola, zavarovalno polico, št.
11703563, izdala zavarovalnica Grawe.
gnb-309670

Spričevala preklicujejo
Bečaj Dušan, Na Obrh 20, Metlika,
spričevalo o zaključnem izpitu Šole za
prodajalce, št. AL 68, izdano leta 1983.
gnl-309664
Bombek Suzana, Pavlovski vrh 58/a,
Ivanjkovci, indeks, izdala SPŠ Murska Sobota. gnl-309635
Bukovac Uroš, Vinolj pri Predgradu 2,
Stari trg ob Kolpi, spričevalo od 1. do 3. letnika Srednje šole Kočevje. gny-309672
Florjančič Matej, Agrokombinatska 42,
Ljubljana, obvestilo o uspehu 1. letnika Srednje šole tehničnih strok Šiška, izdano leta
2009. gng-309690
Frigelj Kristijan, Pod ježami 22, Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje kemijske šole v Ljubljani, izdano leta 1999 in
2001. gnz-309646
Glavač Lilijana, Melinci 133/c, Beltinci,
spričevalo od 1. do 4. letnika CPŠ Murska Sobota, izdano leta 1980, 1981, 1982
in 1983, izdano na ime Smodiš Lilijana.
gnm-309634
Grčman Grunwald Anže, Trdnjava 13,
Kočevje, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole Kočevje, izdano leta 2008.
gnt-309702
Jerak Natalija, OF 10, Trzin, spričevalo
1. letnika SŠ Vide Janežič, št. 905, izdano
leta 1985, izdano na ime Levičnik Natalija.
gns-309703
Kovačec Marija, Juršinci 16, Juršinci,
spričevalo 8. razreda OŠ Juršinci, št. mat.
lista 63, izdano leta 1969, izdano na ime
Kokol Marija. gnx-309698
Kovačič Elodie, Gregorčičeva ulica 31/a,
Nova Gorica, indeks, št. 18091730, izdala
FF v Ljubljani. gnt-309652
Koželj Roman, Ulica Malči Beličeve 115,
Ljubljana, diplomo Srednje šole tehniških
strok Franca Leskoška Luke Ljubljana, izdano leta 1986. gnu-309630
Križančič Mitja, Dvorakova ulica 5, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu in spričevala od 1. do 3. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem Maribor. gnj-309637
Kuč Edi, Gradnikova ulica 1, Kranj, spričevalo od 1. do 3. letnika Srednje šole za
strojništvo v Škofji Loki. gns-309653

Kunavar Jožef, Mošenik 1, Moravče,
spričevalo 3. letnika Srednje lesarske šole
v Ljubljani. gnk-309711
Kunavar Jožef, Mošenik 1, Moravče,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje lesarske šole v Ljubljani. gni-309713
Makar Zdravko, Prigorje 116, Đurmanec,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje šole Borisa Kraigherja Maribor, izdano leta 1989 in
1990. gnm-309684
Melocco Sonja, Pod Lovrencom 19, Brezovica pri Ljubljani, spričevalo 2. letnika Šolskega centra Ljubljana - Aškerčeva gimnazija, izdano leta 2005. gnu-309651
Oven Uroš, Podsmreka 16, Dobrova,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
za gostinstvo in turizem Ljubljana, izdano
leta 1996. gnp-309706
Pavelšek Borut, Klek 35, Trbovlje, spričevalo 1. letnika SŠ za elektrotehniko in
gostinstvo - program elektrotehnik, izdano
leta 1996. gny-309701
Planinc Anica, Kajuhova 6, Slovenske
Konjice, spričevalo 8. razreda OŠ Črešnjevec, izdano leta 1994, izdano na ime Toplak
Anica. gny-309697
Primar Nejc, Ulica bratov Knapič 10, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje frizerske šole v Ljubljani. gnr-309679
Radolović Derganc Kristina, Podgora
33, Straža, spričevalo o zaključnem izpitu
in spričevala od 1. do 3. letnika Srednje
frizerske šole v Ljubljani, izdano leta 1997,
1998, 1999, izdano na ime Radolovič Kristina. gno-309657
Rijavec Žiga, Gorjansko 29, Komen, spričevalo 1. letnika Gimnazije Moste, izdano
leta 1993. gnc-309644
Rijavec Žiga, Gorjansko 29, Komen, spričevalo 2. letnika Srednje šole za oblikovanje
in fotografijo Ljubljana, izdano leta 1994.
gnu-309676
Rizman Simona, Obrež 61, Središče ob
Dravi, spričevalo 4. letnika GSKŠ Ruše, izdano leta 1998. gnx-309673
Rožič Marijana, Prvomajska 3, Litija, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje frizerske
šole, št. 83/95r, izdano leta 1995, izdano na
ime Pavliha Marijana. gnw-309699
Sadiković Sakiba, Jenkova 16, Velenje, spričevalo 2. letnika Splošne in strokovne gimnazije Velenje, izdano leta 2005.
gnh-309639
Smrekar Dušan, Pestotnikova ulica 26,
Kranj, spričevalo od 1. do 3. letnika Ekonomske šole v Kranju. gnp-309631
Stjelja Luka, Ob potoku 14, Brežice, obvestilo o uspehu pri maturi Šolskega centra
Novo mesto, št. III-GTO-106. gnv-309700
Šabanović Mirsad, Hajrudina Mešića bb,
75260 Kalesija, diplomo in spričevala od 1.
do 3. letnika Srednje šole Vena Pilona v Ajdovščini. gnq-309705
Šterk Maja, Cesta na Belo 10, Kranj,
spričevalo 1. in 2. letnika Ekonomske
šole v Kranju, izdano leta 2008 in 2009.
gnf-309641
Štibelj Marjana, Lom nad Volčo 4, Poljane
nad Škofjo Loko, spričevalo 2. letnika Srednje tekstilne, obutvene in gumarske šole v
Kranju, izdano leta 1991. gnm-309659

Štrancar Slejko Jana, Velike Žablje 7,
Dobravlje, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
zdravstvene šole Slovenj Gradec, izdano
leta 2007 in 2008. gnb-309649
Traven Luka, Britof 221/c, Kranj, spričevalo 1. letnika TŠC Kranj - strojni tehnik.
gnk-309636
Troha Aleš, Cesta 4. maja 70/a, Cerknica, spričevalo 1. letnika Srednje šole
tehničnih strok Šiška, izdano leta 2004.
gnd-309668
Tržan Mojca, Zalog pod Uršulo 8/b, Dramlje, spričevalo 1., 2. letnika in obvestilo o
uspehu 3. letnika Srednje trgovske šole v
Celju, izdano leta 1985, 1987, izdano na ime
Komesarovič Mojca. gni-309638
Vodenik Primož, Gradiške Laze 30,
Šmartno pri Litiji, spričevalo 1. letnika Srednje šole za elektrotehniko in računalništvo
Ljubljana, št. II/A 3409, izdano leta 1993.
gnv-309650
Zorko Damjan, Ravne pri Zdolah 40/a,
Zdole, maturitetno spričevalo in obvestilo
o uspehu Šolskega centra Novo mesto poklicna tehniška šola, izdano leta 2002.
gnw-309674

Drugo preklicujejo
Aequitas d.o.o., Kantetova 70, Ljubljana,
izvod licence za vozilo z reg. št. LJ 75-5KT.
gns-309707
Antoni d.o.o. Ajdovščina - v stečaju, Vipavska cesta 6 A, Ajdovščina, original licenco, št. GE004216/002547042. gnc-309669
Bedri Xani s.p.- Gradbeništvo, Ulica Bogomira Magajne 8, Izola - Isola, delovno
dovoljenje, št. 0217262373, izdano na ime
Elshani Fehmi. gnj-309687
Bračko Damjan s.p. - taxi prevozi,
Bizjakova 2, Ljubljana, izvod licence, št.
011886/002, izdan 17. 11. 2008, z veljavnostjo do 17. 7. 2013. gno-309632
Dešpoja Lori, Cesta maršala Tita 39, Jesenice, dijaško izkaznico, št. 0005967430.
gnb-309695
Fideršek & Fideršek d.n.o., Ulica 15. junija 004, Ljubečna, dovolilnico za Belorusijo z
oznako 112/01, št. 1108978. gne-309642
Gotar Mateja, Doblatina 2, Laško, študentsko izkaznico, št. 11030553, izdala Zdravstvena fakulteta v Ljubljani. gnh-309689
Grigonyte Egle, Cesta 27. aprila 31, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 70071315,
Fakulteta za upravo. gnn-309658
Inženirska zbornica Slovenije v skladu s
6. členom Pravilnika o obliki in vsebini izkaznice in enotnega žiga pooblaščenih inženirjev (Uradni list RS, št. 51/04 in 56/05) preklicuje naslednje neveljavne enotne žige in
izkaznice pooblaščenih inženirjev: dr. Jože
Pogorelec, univ. dipl. inž. gozd., T-0402,
Bojan Breznik, inž. tel., E-0496, Jone Tajnik, univ. dipl. inž. grad., G-0720, Igor Fujs,
univ. dipl. inž. grad., G-1230, Jože Meglen,
inž. gradb., G-1066, Jože Grah, inž. gradb.,
G-1105, Ivan Kramar, univ. dipl. inž. str.,
S-0845, Jožef Rižnik, inž. el., E-1124, Franc
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Topolovec, univ. dipl. inž. str., S-1055, Dragan Vukšinič, G-9295. Ob-7572/09
Jarc Rok, Ulica Franca Mlakarja 42, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Srednja šola
za oblikovanje in fotografijo. gny-309647
Jelenc Turist d.o.o, Dolenja vas 78, Selca, dovolilnice za Belorusijo, št. 1109364,
1109366, 1109363, za Ukrajino, št. 661183,
za Kazahstan, št. 0000064 in za Rusijo, št.
0653771. gnx-309648
Jurinić Andrej, Tržaška cesta 86, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdal ŠCPET Ljubljana. gnn-309633
Kadirić Smajil, Pod gozdom 11, Logatec, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500009151000, izdal Cetis Celje.
gnn-309708
Kaligarič Emil, Tomšičeva 4, Koper Capodistria, orožni list, št. 00170000979,
ser. št. ORDP0060209, izdala UE Koper.
gnj-309666
Katra Pawel Jan, Cesta 27. aprila 31, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 19499306,
izdala Ekonomska fakulteta. gnj-309662
Kokalj Jakob, Kamnica 5, Ljubljana, službeno izkaznico, št. 106601 - za varnostnika,
izdana 20. 5. 2009. gng-309665
Koritnik Jože, Bresterniška 24, Bresternica, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 01/13-4459/00-98. gnk-309686
Kovačič Jasna, Cesta Ilije Gregoriča 7,
Senovo, študentsko izkaznico, št. 18090515,
izdala FF v Ljubljani. gns-309678
Krivec Vojko, Sedeja 6, Nova Gorica,
odvetniško izkaznico, št. 419/86, izdana dne
18. 4. 1988. gnt-309677
Lombar Mateja, Mlaka 24, Tržič, študentsko izkaznico, št. 27005033, izdala Fakulteta za matematiko in fiziko v Ljubljani.
gnz-309696
Marjanović Larisa, Dantejeva 11, Izola Isola, študentsko izkaznico, št. 43090028,
izdala Akademija za glasbo v Ljubljani.
gne-309692
Matjaž Eva, Črna vas 440, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Srednja zdravstvena
šola v Ljubljani. gnh-309714
Metaj Gani, Rudnik III/4, Ljubljana, delovno dovoljenje, št. 99289811165, z veljavnostjo do 10. 1. 2010. gnd-309693
Mihevc Rok, Ohonica 7, Vrhnika, študentsko izkaznico, št. 71090197, izdala Biotehnična fakulteta Ljubljana. gnl-309710
Ogrič Urška, Mokraška vas 33, Idrija,
študentsko izkaznico, št. 21040639, izdala
FDV Ljubljana. gni-309688
Pevec Frančišek s.p., Zagorica 10, Veliki
Gaber, dovolilnico za Hrvaško, št. 0004794.
gnp-309656
Podgornik Janez, Silova 6/a, Velenje, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500001498000, izdal Cetis Celje.
gnd-309643
Podobnik Nejc, Hrustovo 1, Velike Lašče, vozno karto, št. 1502, izdal Veolia transport. gng-309715
Rutar Dajana, Zaloška 232/a, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdal CERIS Ljubljana, št.
0005964443. gng-309640
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Savič Urška, Adamičeva 11, Domžale,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Poljane.
gnq-309655
Slana Davorin, Švabičeva ulica 3, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 42247899,
izdala Akademija za likovno umetnost v Ljubljani. gne-309717
Slovnik Anja, Breznikova 56 Ihan, Domžale, študentsko izkaznico, št. 20080570, izdala Pravna fakulteta Ljubljana. gnv-309675
Stepančič Katja, Prade, Cesta XV/11b,
Koper - Capodistria, študentsko izkaznico,
št. 63090313, izdala Fakulteta za računalništvo in informatiko. gnl-309685
Svilar Nina, Robova cesta 10, Vrhnika,
dijaško izkaznico, izdal ŠC PET Ljubljana.
gnr-309654
Šljivar Rufada, Polje, cesta IV/10, Ljubljana, certifikat za NPK varnostnica z oznako C372 z dne 15. 9. 2009. gnc-309694
Tlakovci Podlesnik d.o.o., Dupleška cesta 316, Maribor, potrdilo za voznika, št.
001339/KN74-2-1118/2005, izdano na ime
Josip Hiržin, veljavno od 16. 2. 2005 do 22.
1. 2008. gnb-309645
Tomc Jaka, Kolarjeva ulica 32, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdal ŠC PET Ljubljana.
gne-309667
Turk Alojzij, Šegova 14, Novo mesto, potrdilo o statusu vojnega nasilja, št. 005858,
izdano dne 13. 1. 2004. gnq-309680

Turk Transport Anton Turk s.p., Zagorica
pri Velikem Gabru 7, Veliki Gaber, licenco
skupnosti, št. 008562-006 za vozilo z reg.
št. NM E6-844. gnj-309712
Urbas Janez s.p., Ivanje selo 18, Rakek,
licence za vozilo Mercedes-Benz LK 814,
reg. št. LJ 91-93C, št. licence 004845, izdano 27. 12. 2004, veljavnost do 14. 12. 2009.
gns-309661
Visenjak Mateja, Kurirčkova ulica 24, Miklavž na Dravskem polju, študentsko izkaznico, št. 21090624, izdala FDV Ljubljana.
gnp-309681
Vnuk Albert, Rakovci 17, Sveti Tomaž,
potrdilo o opravljenem izpitu za varno delo s
traktorjem, izdano leta 1981. gni-309663
Vodeb Nataša, Ul. Dušana Kvedra
26, Šentjur, potrdilo o uspešno opravljenem pripravništvu Steklarske šole - smer
optik Rogaška Slatina, izdano leta 1995.
gnz-309671
Vrančič Nik, Polje, c. XVII/8, LjubljanaPolje, dijaško izkaznico, izdal ŠCPET Ljubljana - Bežigrad. gnf-309716
Vukosavljevič Bogdan, Tivolska cesta 36, Ljubljana, službeno izkaznico, št.
104180, z dne 23. 2. 2009 - varnostni manager. gnm-309709
Žerak Polona, Sp. Sečovo 74/b, Rogaška
Slatina, študentsko izkaznico, št. 21060719,
izdala FDV Ljubljana. gnn-309683
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