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Leto XIX

Javni razpisi
– širitev 2 v Mestni občini Velenje in Hardeška šuma v Občini Ormož (Uradni list RS,
št. 1/09; v nadaljnjem besedilu: Uredba št.
1/09), kot to izhaja iz tabele T1.

Ob-8138/09
Obvestilo
Javni razpis za izbor programov javnih
del v Republiki Sloveniji za leto 2010, ki je bil
objavljen v Uradnem listu RS, št. 81/09, dne
16. 10. 2009, se z dnem 11. 12. 2009 zapira
na področju območnih služb Nova Gorica
in Novo mesto ter v Centralni službi zavoda
RS za zaposlovanje, zaradi razdelitve vseh
razpoložljivih sredstev za leto 2010.
Zavod Republike Slovenije za
zaposlovanje
Št. 430-0027/2009

Ob-8086/09

Popravek
V javnem razpisu za podelitev koncesije
za izvajanje gospodarske javne službe pokopališke in pogrebne dejavnosti ter urejanja pokopališč, ki je bil objavljen v Uradnem
listu RS, št. 98/09, dne 4. 12. 2009, se popravi 11. točka navedenega razpisa, tako da
se glasi: Rok za oddajo ponudbe je 17. 12.
2009, do 9. ure. Javno odpiranje ponudb
bo istega dne v prostorih sejne sobe Občine Ivančna Gorica, Sokolska ulica 5,
1295 Ivančna Gorica, ob 12. uri.
Občina Ivančna Gorica
Št. 4301-99/2009/2
Ob-8054/09
Na podlagi 16. člena Zakona o rudarstvu
(Uradni list RS, št. 98/04 – UPB1, in 68/08)
in 13. člena v povezavi z 10. členom Uredbe
o rudarskih pravicah za gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih
prostorih Lukovica – širitev v Občini Lukovica, Zala v Davči v Občini Železniki, Špitalič
v Občini Kamnik, Paka – širitev 2 v Mestni
občini Velenje in Hardeška šuma v Občini
Ormož (Uradni list RS, št. 1/09), Ministrstvo
za gospodarstvo objavlja
javni razpis
za podelitev rudarske pravice za
gospodarsko izkoriščanje mineralne
surovine v pridobivalnem prostoru
Špitalič v Občini Kamnik
I. Uporabnik proračunskih sredstev: Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000
Ljubljana.
II. Predmet razpisa je podelitev rudarske
pravice za gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine v pridobivalnem prostoru iz
10. člena Uredbe o rudarskih pravicah za
gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih Lukovica – širitev v Občini Lukovica, Zala v Davči v Občini
Železniki, Špitalič v Občini Kamnik, Paka

T1
Prostor,
Vrsta rudarske
uredba,
pravice
člen v uredbi
Špitalič,
Uredba
izkoriščanje
št. 1/09,
10. člen

Mineralna
surovina

Čas trajanja Predvidena letna količina
rudarske
proizvodnje v kubičnih
pravice
metrih v raščenem stanju

tehnični
kamen
dolomit

14 let

do 20 tisoč

Rudarska pravica se podeli v skladu
s pogoji iz Uredbe št. 1/09.
III. Pogoji
Na javni razpis se lahko prijavi prijavitelj,
ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da je pravna ali fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost s sedežem na območju Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU), ali državljan države članice EU;
– da proti njemu ni uveden postopek zaradi insolventnosti;
– da ima poravnane davčne obveznosti,
obveznosti v zvezi s plačilom prispevkov za
socialno varnost in druge obvezne dajatve
v skladu z zakonskimi določbami države,
v kateri ima sedež ali stalno prebivališče, ali
zakonskimi določbami Republike Slovenije;
– da ni bil pravnomočno obsojen za kazniva dejanja ter ni bil kaznovan za prekrške
v zvezi z raziskovanjem in izkoriščanjem
mineralnih surovin ter zoper okolje, prostor
in naravne dobrine;
– da v primeru, ko sam ni lastnik zemljišča, ki je s koncesijskim aktom zajeto v raziskovalni ali pridobivalni prostor, ali sam ni
lastnik pristopnega zemljišča iz 29. točke
2. člena Zakona o rudarstvu (Uradni list RS,
št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo, in
68/08), to zemljišče pridobi s pravnim poslom, sklenjenim z lastnikom zemljišča, ki
dopušča tako uporabo zemljišča (zakup ali
pogodba o prenosu stvarne pravice – služnosti), pri čemer mora tak pravni posel
skleniti tudi v primerih, ko je lastnica zemljišča Republika Slovenija;
– da ponudi mineralno surovino, ki jo
pridobi in je ne porabi za lastne potrebe,
na trgu vsem zainteresiranim pod enakimi
pogoji;
– da v primeru, če se v koncesijski pogodbi zaveže, da bo izvajal sprotno ali postopno (fazno) sanacijo in izvedel končno
sanacijo brez odvajanja sredstev za sanacijo v rudarski sklad, ob sklenitvi konce-
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sijske pogodbe predloži bančno garancijo
in rezervacijo sredstev, da bo izvedel sanacijska dela v višini predvidenih stroškov
sanacijskih del.
IV. Pisna prijava na razpis mora vsebovati naslednja dokazila in izjave:
1. potrdilo, da je prijavitelj državljan države članice EU, ne starejše od 90 dni, kadar prijavitelj ni pravna oseba ali samostojni
podjetnik posameznik,
2. potrdilo pristojnega okrožnega sodišča, da proti pravni osebi ni uveden postopek zaradi insolventosti, ne starejše od
30 dni;
3. potrdilo, da ima prijavitelj poravnane davčne obveznosti, obveznosti v zvezi
s plačilom prispevkov za socialno varnost in
druge obvezne dajatve, ki ga izda pristojni
upravni organ države, v kateri ima prijavitelj sedež ali stalno prebivališče, ali pristojni
davčni urad pri Davčni upravi Republike Slovenije, ne starejše od 90 dni,
4. dokazilo, da prijavitelj izpolnjuje predpisane pogoje za opravljanje dejavnosti
v skladu z 39. členom Zakona o rudarstvu,
ki ga izda rudarska inšpekcija, ali pogodbo
prijavitelja z izvajalcem rudarskih del, ki te
pogoje izpolnjuje, ne starejše od 90 dni;
5. v primeru, da prijavitelj sam ne izpolnjuje pogojev za opravljanje dejavnosti
v skladu z 39. členom Zakona o rudarstvu
mora prijava vsebovati pogodbo z izvajalcem del, ki te pogoje izpolnjuje ter dokazilo
iz 4. točke za pogodbenega izvajalca rudarskih del;
6. načrt parcel pridobivalnega prostora,
na katerega se nanaša prijava (katastrski
načrt), ki ga izda pristojna območna geodetska uprava Republike Slovenije, ne starejši
od 30 dni;
7. v primeru, da prijavitelj sam ni lastnik
zemljišča, ki je s koncesijskim aktom zajeto
v raziskovalni oziroma pridobivalni prostor,
mora prijava vsebovati overjeno pogodbo
o sklenjenem pravnem poslu, ki dopušča
tako uporabo zemljišča, z lastnikom zemljišča, za celoten čas trajanja rudarske pravice
(zakupna pogodba ali pogodba o prenosu
stvarne pravice – služnosti);
8. v primeru, da prijavitelj uveljavlja katero od prednostnih pravic iz 20. člena Zakona
o rudarstvu mora v prijavi navesti, katero
prednostno pravico uveljavlja in prijavi priložiti dokazilo o izpolnjevanju pogojev za uveljavljanje prednostne pravice; upoštevana
bodo tudi dokazila, s katerimi upravni organ
razpolaga sam;
9. morebitna dokazila iz prve in druge
alineje drugega odstavka V. poglavja tega
razpisa (Merila za izbiro);
10. podpisano izjavo prijavitelja, da bo
ponudil mineralno surovino, ki jo pridobi
in ne porabil za lastne potrebe, na trgu
vsem zainteresiranim osebam pod enakimi pogoji;
11. podpisano izjavo prijavitelja, da bo
v primeru izbire izvajanja sprotne ali postopno (fazno) sanacijo in izvedbe končne sanacije brez odvajanja sredstev za sanacijo
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v rudarski sklad, ob sklenitvi koncesijske
pogodbe predložil bančno garancijo in rezervacijo sredstev, da bo izvedel sanacijska
dela v višini predvidenih stroškov sanacijskih del;
12. pisna soglasja prijavitelja ter vseh
njegovih zakonitih zastopnikov, da Ministrstvo za gospodarstvo lahko za potrebe
tega javnega razpisa pridobi podatke iz kazenskih in prekrškovnih evidenc; soglasje
za pravne osebe in samostojne podjetnike mora vsebovati ime in sedež, davčno
in matično številko, številko vložka v sodni
register ter žig in podpis zakonitega zastopnika; soglasje za zakonite zastopnike in
prijavitelje, ki so fizične osebe – državljani
države članice EU, mora vsebovati ime in
priimek, naslov stalnega bivališča, datum,
kraj in državo rojstva, enotno matično številko občana (EMŠO) ter podpis. Državljani
držav članic EU, ki nimajo EMŠO, namesto
te številke v soglasju navedejo številko potnega lista ter kraj in državo, ki ga je izdala,
soglasju pa priložijo kopijo potnega lista.
V primeru, da prijavitelj soglasij iz 12.
točke ne priloži, mora sam prijavi predložiti:
13. potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
prijavitelj in vse njegove odgovorne osebe
niso bile pravnomočno obsojene za kazniva
dejanja in za prekrške v zvezi z raziskovanjem oziroma izkoriščanjem mineralnih surovin ter zoper okolje, prostor in naravne
dobrine, ne starejše od 90 dni.
V. Merila za izbiro
Pri večjem številu prijav se bodo pri izbiri
nosilca rudarske pravice upoštevale naslednje prednostne pravice:
– vlagatelj vloge o zainteresiranosti za
podelitev rudarske pravice za posamezni
pridobivalni prostor ima na javnem razpisu
ob izpolnjevanju enakih pogojev z drugimi
prijavitelji prednostno pravico pri podelitvi
rudarske pravice, razen če je bilo za isti pridobivalni prostor vloženih več vlog o zainteresiranosti ali če na javnem razpisu kateri od
koncesionarjev uveljavlja prednostno pravico iz druge, tretje, četrte ali pete alineje;
– pri izbiri nosilca rudarske pravice za
izkoriščanje ima prednost pravna ali fizična
oseba, ki je na predvidenem pridobivalnem
prostoru že imela rudarsko pravico za raziskovanje po določbah Zakona o rudarstvu;
– kadar se z rudarsko pravico širi že
določen pridobivalni prostor, ima prednost
pri izbiri tisti nosilec rudarske pravice, ki že
opravlja rudarska dela na zemljišču, ki meji
na zadevno območje;
– če zaprosi za rudarsko pravico lastnik
zemljišča, ima ta prednost pred ostalimi prosilci pri enakih pogojih, razen pred prosilci iz
druge, tretje in četrte alineje.
V primeru, da zgoraj navedenim merilom
za izbiro ustreza več prijaviteljev, se upoštevajo dodatna merila:
– dosedanja vlaganja prijavitelja v zvezi
z nakupom zemljišča ali sklenitvijo ustreznega pravnega posla z lastnikom zemljišča,
pripravo tehnične dokumentacije in druga
vlaganja, povezana s pripravami na izkori-

ščanje mineralne surovine na pridobivalnem
prostoru, za katerega vlaga prijavo na razpis
(upoštevajo se samo dokazila, ki so priložena prijavi na javni razpis),
– usposobljenost in realno izkazana
zmožnost prijavitelja, da zagotovi izvajanje
rudarske pravice (upoštevajo se samo dokazila, ki so priložena prijavi na javni razpis);
prednost ima vlagatelj, ki sam izpolnjuje
predpisane pogoje za opravljanje dejavnosti v skladu z 39. členom Zakona o rudarstvu
(točka IV/4 tega javnega razpisa).
VI. Začetek in čas trajanja rudarske pravice: rudarska pravica se podeljuje za čas,
kot je določen v Uredbi št. 1/09 in kot to izhaja iz tabele T1 v II. točki razpisa, in začne
teči z dnem sklenitve koncesijske pogodbe
med Republiko Slovenijo kot koncedentom
in nosilcem rudarske pravice.
VII. Način prijave
Prijavitelj vloži prijavo na obrazcu (OBR
1), ki je sestavni del tega razpisa, z vsemi
zahtevanimi prilogami in dokazili. Poznejše
dopolnjevanje prijav na javni razpis ni dopustno. Prijava je veljavna, če je pravočasna
in vsebuje vse zahteve tega razpisa. Nepravočasnih in nepravilno opremljenih prijav
komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene
prijavitelju.
Pisne prijave z oznako na ovojnici: »Ne
odpiraj – javni razpis – rudarska pravica za
gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen dolomit v pridobivalnem
prostoru Špitalič (10. člen Uredbe št. 1/09)«,
ter navedbo imena in naslova prijavitelja,
je treba predložiti v zaprtih ovojnicah na
Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5,
1000 Ljubljana.
VIII. Rok prijave: za pravočasne se bodo
štele prijave, ki bodo v vložišče Ministrstva
za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljub
ljana prispele do vključno 11. 1. 2010 do 12.
ure, ne glede na vrsto prenosa pošiljke.
IX. Čas in kraj odpiranja prijav: odpiranje prijav bo dne 13. 1. 2010 ob 10. uri
v prostorih Ministrstva za gospodarstvo,
Direktorat za energijo, Savska 3 v Ljubljani,
v sejni sobi v III. nadstropju. Predstavniki
prijaviteljev morajo na odpiranju predložiti
pisno pooblastilo za zastopanje v konkretni
zadevi.
X. Postopek in rok za izbor: izbirni postopek bo vodila strokovna komisija za ocenitev prijav na javni razpis, ki jo bo imenoval
predstojnik Ministrstva za gospodarstvo. Komisija bo v roku 30 dni po javnem odpiranju
prijav, oziroma v roku 30 dni po prejemu
potrdil na podlagi pisnih soglasij iz 12. točke
IV. poglavja tega razpisa, pripravila predlog
za izbor nosilca rudarske pravice za posamezni pridobivalni prostor. O izbiri nosilca
rudarske pravice bo odločilo Ministrstvo za
gospodarstvo z upravno odločbo.
XI. Dodatna pojasnila v zvezi z javnim razpisom je mogoče dobiti na tel. 01/400-33-33
(mag. Roman Čerenak).
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
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OBR 1
PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS
za podelitev rudarske pravice za gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine v
pridobivalnem prostoru Špitalič v občini Kamnik
I. OSNOVNI PODATKI O PRIJAVITELJU
Pravna oseba:
 Popolno ime (irma):
 Sedež (naslov):
 Zakoniti zastopnik:
 Matična številka:
 Davčna številka:
Fizična oseba – samostojni podjetnik posameznik:
 Popolno ime s.p.:

____
____
____
____
____
____

 Sedež (naslov):
 Matična številka:
 Davčna številka:

____
____
____
____
____

Fizična oseba – državljan države članice EU:
 Ime in priimek:
 Naslov stalnega bivališča:
 Enotna matična številka občana (EMO):
 Davčna številka:

____
____
____
____

II. PRIDOBIVALNI PROSTOR, KI JE PREDMET PRIJAVE
 Ime raziskovalnega oziroma pridobivalnega prostora, številka člena v uredbi in št. uredbe:
____
 Zemljišča, ki jih zajema raziskovalni oziroma pridobivalni prostor, in razpolagalna pravica
nad temi zemljišči (lastništvo, pogodba…):
____
____
____
____
III. USPOSOBLJENOST ZA IZVAJANJE RUDARSKE PRAVICE
 Podatki o kadrovski usposobljenosti za izvajanje rudarskih del (poklic, izkušnje, strokovna
usposobljenost):
____
____
____
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 Podatki o finančnih pokazateljih izvajanja rudarske pravice (predvidena vrednost investicije,
način financiranja):
____
____
____
____
____
____
____

IV. IZJAVLJAM
a) da v celoti sprejemam pogoje iz 3. člena Uredbe št. 1/09
b) da bom nosil vse stroške v zvezi z rudarsko pravico
c) da bom pred sklenitvijo koncesijske pogodbe predložil koncedentu dokazilo o povrnitvi
vloženih sredstev morebitnim dosedanjim vlagateljem

PRILAGAM:

Datum

žig

Firma oziroma ime prijavitelja,
ime zakonitega zastopnika,
podpis

Ministrstvo za gospodarstvo

Ob-8078/09
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08),
objavlja Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
javni razpis
za sofinanciranje programov socialnega
varstva v letu 2010
Namen razpisa je izbira programov socialnega varstva, ki bodo v letu 2010 in v ob-

dobju od leta 2010 do 2014, z možnostjo podaljšanja, sofinancirani s strani Ministrstva
za delo, družino in socialne zadeve (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo). Ministrstvo
bo programe izvajalcev, ki bodo izpolnjevali
razpisne pogoje, ocenilo glede na postavljene kriterije. V skladu s kriteriji, merili in razpoložljivimi sredstvi pa bo odločilo o načinu
in višini sredstev, s katerimi bo sofinanciralo
izbrani program v letu 2010.
I. Predmet razpisa: predmet razpisa so
programi na dveh področjih po Resoluciji

o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2006–2010 (Uradni list RS,
št. 39/06):
I.A) JSVP – Javni socialno varstveni programi:
1. Programi materinskih domov in zavetišč za ženske (prednostne regije za varne
hiše so: Goriška, Obalno – kraška, Podravska);
2. Programi stanovanjskih skupin za osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem
zdravju, programi dnevnih centrov in cen-
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trov za svetovanje za osebe z dolgotrajnimi
težavami v duševnem zdravju (prednostna
regija: Osrednjeslovenska);
3. Programi za podporno bivanje pri neodvisnem življenju invalidov, drugi specializirani programi za organizacijo in spodbujanje
neodvisnega življenja invalidov ter osebne
asistence invalidov;
4. Programi terapevtskih skupnosti in
drugi programi, ki omogočajo nastanitev za
uživalce drog, skupaj s pripadajočimi mrežami sprejemnih in dnevnih centrov (za motiviranje in pripravo uporabnikov na vstop v terapevtske skupnosti), centri za reintegracijo
abstinentov v družbo, programi za vzporedno terapevtsko pomoč družinam uživalcev
drog ter terapevtskim skupnostim alternativnih programov za uživalce drog;
5. Terapevtski programi in drugi programi
za urejanje socialnih stisk zaradi alkoholizma in drugih oblik zasvojenosti;
6. Programi sprejemališč in zavetišč za
brezdomce (prednostne regije za zavetišča
so Pomurska, Podravska, Gorenjska, Obalno-kraška; za sprejemališče je Osrednjeslovenska);
7. Programi regionalnih medgeneracijskih središč z mrežo socialnih programov za
kakovostno življenje v starosti in sožitje med
generacijami v lokalni skupnosti;
8. Specializirani terapevtski programi
psihosocialne pomoči otrokom, odraslim ali
družinam, namenjeni razreševanju medsebojnih osebnostnih problemov (prednostne
regije so: Podravska, Obalno-kraška, Savinjska);
9. Programi sprejemališč in zavetišč za
brezdomne uživalce nedovoljenih drog (prednostne regije so Osrednjeslovenska, Podravska, Goriška, Jugovzhodna Slovenija).
I.B) REP – Razvojni in eksperimentalni
programi:
1. Programi psihosocialnega svetovanja
po telefonu otrokom, mladostnikom in drugim osebam v osebnih stiskah;
2. Nizkopražni programi za uživalce drog,
mreža centrov za svetovanje in socialno rehabilitacijo zasvojenih s prepovedanimi drogami, potrebnih vsakodnevne obravnave;
3. Terapevtski programi in drugi programi
za urejanje socialnih stisk zaradi alkoholizma in drugih oblik zasvojenosti (npr. klubi
zdravljenih alkoholikov);
4. Programi medgeneracijskih in drugih
skupin za samopomoč ter drugi programi,
ki v bivalnem okolju skrbijo za zmanjševanje
socialne izključenosti starih;
5. Programi psihosocialne pomoči žrtvam nasilja (prednostna regija je Jugovzhodna Slovenija);
6. Programi za kratkotrajno dnevno ali
celodnevno obravnavo in oskrbo otrok in
mladoletnikov, prikrajšanih za normalno družinsko življenje ter specializirani preventivni
programi, namenjeni otrokom in mladostnikom s težavami v odraščanju;
7. Drugi programi, ki so namenjeni odpravljanju socialnih stisk, ki niso del drugih
razpisanih programov (npr. programi namenjeni Romom, azilantom, beguncem, bivšim
zapornikom …).
II. Programi bodo lahko sofinancirani na
tri različne načine:
A) Programi sofinancirani v letu 2010
v enkratnem znesku do 1.500,00 EUR (v
nadaljevanju: A programi);
B) Programi sofinancirani v letu 2010
nad 1.500,00 EUR (v nadaljevanju: B programi);

Št.

Izbranim prijaviteljem, katerih programi
bodo prejeli več kot 1.500 EUR, bodo sredstva nakazana v dveh obrokih (prvi obrok po
podpisu pogodbe in oddaji zahtevka, drugi
obrok pa po oddaji delnega poročila in zahtevka);
C) Programi sofinancirani v obdobju od
leta 2010 do 2014, z možnostjo podaljšanja sofinanciranja (v nadaljevanju: C programi).
Izbranim prijaviteljem, katerih programi
bodo uvrščeni v sofinanciranje v obdobju
od leta 2010 do 2014 z možnostjo podaljšanja, bodo sredstva iz razpisa za leto 2010
nakazovana v mesečnih obrokih (1/12) na
podlagi predloženih zahtevkov. V prihodnjih
letih bodo sredstva za izbrane programe
zagotovljena s sklenitvijo pogodbe za posamezno leto po merilih, ki so bila podlaga
za določitev sofinanciranja v letu 2010, pri
čemer bodo upoštevane proračunske možnosti v posameznem letu, predložena vizija
dela do leta 2014. Ministrstvo ni dolžno skleniti pogodb za posamezno leto, če se spremeni izvajanje programa, razen v primeru,
ko ministrstvo soglaša s spremembami.
Izvajalci programov se prijavijo glede na
predmet razpisa in željeni način sofinanciranja. Če bo ministrstvo ugotovilo, da program
ne izpolnjuje posebnih pogojev za sofinanciranje v obdobju od leta 2010 do 2014 kot
C program, ga bo v nadaljnjem postopku
obravnavalo kot program, ki kandidira za
sofinanciranje v letu 2010 kot A program ali
B program. Če izvajalec ne doseže predpisanega števila točk za C program, ga bo
uvrstilo v ocenjevanje za B program. Če bo
ministrstvo za program, prijavljen za sofinanciranje pod B ali C, v skladu z merili
za dodelitev sredstev programom, dodelilo
sredstva v višini do 1.500,00 EUR, bo program uvrstilo med A programe.
Programe, ki se odvijajo nekaj ur tedensko, v katerih izvajalci delajo prostovoljno
ali na podlagi pogodb o delu in kjer gre
za različne oblike skupin za samopomoč,
v katerih uporabniki ob strokovni podpori
aktivno sodelujejo v procesu preprečevanja
in odpravljanja socialne izključenosti, ter se
pričakuje od ministrstva sofinanciranje v višini do 1.500,00 EUR, prijavitelji na razpis
prijavijo z obrazcem 2010-A.
Programe, v katere se uporabniki vključujejo za določeno obdobje (npr. šolsko leto,
obdobje trajanja delavnice), v katerem je
vnaprej predvidena določena oblika dela,
posamezni uporabniki pa so vključeni v delo
programa najmanj 4 ure tedensko, katerih
namen programa je predvsem pridobivanje
novih socialnih izkušenj, pridobivanje novih
znanj in učenja socialnih veščin ter se izvajajo predvsem s pomočjo prostovoljcev
ali različnih usposobljenih izvajalcev pod
vodstvom in z usmerjanjem strokovnih delavcev in za katere se pričakuje sofinanciranje s strani ministrstva v višini več kot
1.500,00 EUR, se prijavitelji na razpis prijavijo z obrazcem 2010-B.
Prijavitelji, ki prijavljajo program za sofinanciranje v obdobju od leta 2010 do
2014 z možnostjo podaljšanja, se prijavijo
z obrazcem 2010-C. Uporabniki tovrstnega
programa so praviloma vključeni v dalj časa
trajajoče aktivnosti na podlagi individualiziranih načrtov obravnave, program pa je posameznemu uporabniku praviloma na voljo
redno vsak delovni dan najmanj 6 ur ali pa
so organizirani kot mreža programov enega izvajalca na nacionalnem nivoju. Namen
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programa je predvsem strukturna in funkcionalna reorganizacija socialne mreže oziroma sodelovanje pri oblikovanju nove. Izvajalci programa so strokovni delavci in drugi
usposobljeni delavci z ustrezno izobrazbo,
prostovoljci v programu samo dopolnjujejo
nosilno delo strokovnega kadra. Od teh programov se pričakuje, da se že uspešno izvajajo in da je za njihovo izvajanje potreben
stalen strokovni kader. Ministrstvo bo pri teh
programih preverjalo strokovno utemeljenost, preizkušenost in stabilnost programa,
zato se lahko za ta način sofinanciranja prijavijo samo tisti programi, ki poleg splošnih
pogojev izpolnjujejo tudi posebne pogoje,
določene s tem razpisom. V teh programih
bo ministrstvo sofinanciralo predvsem zaposlitve strokovnih delavcev.
III. Širitve programov
Ministrstvo ne bo sofinanciralo širitev
programov, ki so že vključeni v večletno
sofinanciranje v teku leta. Izvajalec pa lahko
prijavi samostojen program na novi lokaciji
ali ob povečanju števila uporabnikov, ki ima
lahko soroden koncept kot že s strani ministrstva sofinanciran program.
IV. Orientacijska vrednost sredstev razpisa
Orientacijska vrednost sredstev razpisa
v letu 2010 je 4.500.000,00 EUR za vse programe skupaj, programi pa se bodo sofinancirali iz sledečih proračunskih postavk:
– 2485 –
– 4072 –

– 4074 –

– 4075 –
– 5821 –
– 5791 –

Socialna rehabilitacija okvirno
850.000,00 EUR;
Eksperimentalni in razvojni
programi socialnega varstva
ter sofinanciranje programov
nevladnega sektorja okvirno
1.450.000,00 EUR;
Materinski domovi in zavetišča
za otroke in ženske žrtve
nasilja okvirno 800.000,00
EUR;
Programi duševnega zdravja
okvirno 757.000,00 EUR;
Programi za invalide okvirno
378.000,00 EUR;
Terapevtski programi
psihosocialne pomoči otrokom,
odraslim in družinam okvirno
265.000,00 EUR.

V. Rok za porabo dodeljenih sredstev:
sredstva, dodeljena s tem razpisom, morajo biti porabljena do 31. 12. 2010, razen
v primerih, ko ministrstvo na osnovi predhodnega zaprosila soglaša s kasnejšo porabo
sredstev. V nasprotnem primeru mora izvajalec neporabljena sredstva vrniti.
VI. Splošni pogoji za vse prijavljene programe
Na razpis se lahko prijavijo pravne in
fizične osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v RS in izpolnjujejo sledeče
pogoje:
1. prijavljeni program je predmet razpisa,
kar je razvidno iz razpisne dokumentacije;
2. program se izvaja na območju Republike Slovenije;
3. program se že izvaja ob vložitvi prijave
na javni razpis;
4. prijavitelj je registriran za opravljanje
dejavnosti socialnega varstva;
dokazila:
– ima dejavnost SKD 87 – socialno
varstvo z nastanitvijo, SKD 88 – socialno
varstvo brez nastanitve, SKD 94.991 – dejavnost invalidskih organizacij ali ima SKD
94.91 dejavnost verskih organizacij po
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Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti
(Uradni list RS, št. 69/07 in št. 17/08).
– ali številko odločbe, s katero so pridobili dovoljenje za delo ali koncesijo izdano
s strani ministrstva in so vpisani v register
zasebnikov in pravnih oseb, ki opravljajo
socialno varstvene storitve;
– ali številko odločbe o podelitvi statusa
humanitarne organizacije, statusa invalidske
organizacije ali številko odločbe o podelitvi
statusa društva v javnem interesu s strani
ministrstva;
– vsi ostali izvajalci (npr. zavodi), ki opravljajo tudi socialnovarstveno dejavnost, za
dokazilo predložijo prvo stran temeljnega
akta in izvleček temeljnega akta, iz katerega
je razvidna njegova dejavnost ali naloge;
5. prijavitelj izvaja program v skladu s kodeksom etičnih načel v socialnem varstvu in
predpisi socialnega varstva;
6. programi za otroke in mladostnike do
18. leta starosti, kjer poteka več kot 10 urna
namestitev uporabnikov, ne bodo sofinancirani, kolikor nimajo s strani staršev z dokazili izkazano soglasje o namestitvi. Program
mora imeti izdano pozitivno mnenje s strani
Socialne zbornice Slovenije;
7. prijavitelj ima poravnane vse pogodbene obveznosti iz preteklih razpisov programov socialnega varstva na MDDSZ.
VII. Posebna pogoja za programe, ki
kandidirajo za sofinanciranje kot b programi
in pričakujejo od ministrstva sofinanciranje
v višini najmanj 33.000 eurov
1. Program se že uspešno izvaja, kar
se dokazuje s pozitivnim mnenjem Socialne
zbornice Slovenije, ki ne sme biti starejše
od 1. 6. 2009.
Prijavitelji morajo vložiti zahtevo za izdajo mnenja o prijavljenem programu na
Socialno zbornico Slovenije najkasneje do
7. 1. 2010, samo mnenje pa do 9. 3. 2010
dostaviti na ministrstvo.
2. Prijavitelj mora imeti zagotovljene prostorske možnosti za izvajanje programa.
VIII. Posebni pogoji za programe, ki kandidirajo za sofinanciranje kot C programi:
1. Program se kot tak ali z možnimi modifikacijami izvaja že vsaj tri leta, pri čemer
gre za program istega izvajalca, ali za program, ki je sporazumno prenesen na novega izvajalca.
2. Program se uspešno izvaja, kar se
dokazuje s pozitivnim mnenjem Socialne
zbornice Slovenije za C program, ki ne sme
biti starejše od 1. 6. 2009 ali z že izdano
verifikacijsko listino. Prijavitelji morajo vložiti zahtevo za izdajo mnenja o prijavljenem
programu na Socialno zbornico Slovenije
najkasneje do 7. 1. 2010, samo mnenje pa
dostaviti do 27. 1. 2010 na ministrstvo. Socialna zbornica bo izdala naslednja mnenja:
pozitivno mnenje za C program, pozitivno
mnenje za B program ali negativno mnenje
za program.
Programi, ki jih Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje od 2006 do 2010 opredeljuje kot javne
socialno varstvene programe, dokazujejo
izpolnjevanje pogojev z veljavno verifikacijsko listino, izdano s strani Socialne zbornice
Slovenije.
3. Program je uporabnikom na voljo redno vsak delovni dan najmanj 6 ur ali pa
je organiziran kot mreža programov enega
izvajalca na nacionalnem nivoju;
4. Program se izvaja v takšnem obsegu,
da je nujna zaposlitev strokovnega vodje za
polni delovni čas;
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5. Strokovni vodja v tem razpisu je strokovni delavec po 69. členu Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 –
uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr.
41/07 – popr. in 114/06 – ZUTPG, v nadaljevanju: ZSV) z najmanj dvema letoma delovne dobe kot strokovni delavec po ZSV ali
ima opravljen strokovni izpit po ZSV ter štiri
leta delovnih izkušenj na področju socialnega varstva in za SVP-8 dokazilo o specializaciji s področja psihosocialne obravnave
otrok, odraslih in družin, ki je uradno priznana s strani slovenskih univerz;
6. Prijavitelj ima zagotovljene prostorske
možnosti za izvajanje programa;
7. Prijavitelj ima finančno podporo lokalne skupnosti, kar dokazuje s pogodbami o sofinanciranju programa, brezplačnim
najemom prostora ali najemom prostora po
cenah, ki veljajo za društva v lokalni skupnosti;
8. Prijavitelj izkazuje pozitivno poslovanje;
9. Proti prijavitelju ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni postopek ali
postopek likvidacije, in tudi ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe.
IX. Kriteriji za izbor A programov
Programi bodo ocenjeni skladno s spodaj navedenimi kriteriji ob primerjavi istovrstnih programov in ob upoštevanju specifičnosti posameznih programov. Programi
bodo za posamezni kriterij prejeli 0 ali več
točk. Program, ki pri kateremkoli od prvih
osmih kriterijev (kriteriji 1-8) doseže 0 točk,
bo zavrnjen. Zavrnjeni bodo tudi programi,
ki od možnih 66 točk ne bodo zbrali vsaj
40 točk. V primeru, da bodo po merilih za
odmero sredstev iz tega razpisa odmerjena
sredstva za programe, ki izpolnjujejo vse
splošne in posebne pogoje ter so dosegli
zadostno število točk, bistveno presegala
razpisano višino razpoložljivih sredstev, bo
ministrstvo sofinanciralo programe, ki po
spodaj navedenih kriterijih dosežejo višje
skupno število točk.
Kriteriji
1. Program ima postavljene jasne cilje, ki
so v skladu s predmetom razpisa:
– izpolnjuje v celoti (6 točk),
– izpolnjuje v večji meri (4 točke),
– izpolnjuje v manjši meri (2 točki),
– ne izpolnjuje (0 točk).
2. Metode dela in aktivnosti v programu
omogočajo doseganje ciljev:
– izpolnjuje v celoti (6 točk),
– izpolnjuje v večji meri (4 točke),
– izpolnjuje v manjši meri (2 točki),
– ne izpolnjuje (0 točk).
3. Ciljna skupina uporabnikov programa
sodi med ranljive skupine, vključeni uporabniki pa so jasno opredeljeni:
– izpolnjuje v celoti (6 točk),
– izpolnjuje v večji meri (4 točke),
– izpolnjuje v manjši meri (2 točki),
– ne izpolnjuje (0 točk).
4. Število ur vključenosti posameznega
uporabnika v program v določenem časovnem obdobju omogoča doseganje ciljev programa:
– izpolnjuje v celoti (4 točke),
– izpolnjuje v večji meri (3 točke),
– izpolnjuje v manjši meri (1 točka),
– ne izpolnjuje (0 točk).
5. Prijavljeni program se ne sme izvajati
kot del javne službe:
– program se ne izvaja kot del javne
službe oziroma kot storitve ali kot del pro-

grama, ki ga ministrstvo že sofinancira (1
točka),
– prijavljeni program se izvaja kot del
javne službe oziroma kot storitve ali kot del
programa, ki ga ministrstvo že sofinancira
(0 točk).
6. Program ima pregledno, uravnoteženo
in jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov
(v finančno konstrukcijo so vključeni samo
stroški programa, razviden je namen odhodkov, ki so skladni z načrtovanimi dejavnostmi programa, stroški ministrstva so jasno
opredeljeni):
– izpolnjuje v celoti (8 točk),
– izpolnjuje v večji meri (5 točk),
– izpolnjuje v manjši meri (2 točki),
– ne izpolnjuje (0 točk).
7. Program izkazuje sofinanciranje
s strani drugih sofinancerjev v višini najmanj 20% predvidene vrednosti prijavljenega programa:
– vlogi so priložena dokazila o sofinanciranju s strani lokalnih skupnosti v višini
najmanj 30% programa (10 točk),
– vlogi so priložena dokazila o sofinanciranju s strani lokalnih skupnosti v višini
najmanj 25% programa (8 točk),
– vlogi so priložena dokazila o sofinanciranju s strani lokalnih skupnosti v višini
najmanj 20% programa (6 točk),
– vlogi so priložena dokazila o sofinanciranju s strani drugih virov (3 točke),
– vlogi niso priložena dokazila, da ima
program zagotovljeno 20% sofinanciranje
vrednosti prijavljenega programa (0 točk).
8. Višina urnih postavk prijavljenih v razpisu se giblje v okvirih urnih postavk v skladu z merili v razpisu na področju socialnega
varstva:
– višina urnih postavk bistveno ne odstopa od razpisanih v merilih (6 točk),
– višina urnih postavk odstopa na višje od
razpisanih meril za 10 do 20% (3 točke),
– višina urnih postavk odstopa na višje
od razpisanih meril za več kot 20% in manj
kot 50% (1 točka),
– višina urnih postavk odstopa od razpisanih meril za več 50% (0 točk).
9. Izvajalci programa so prostovoljci, ki
ne prejemajo plačila več kot 1,6 EUR na uro
za opravljeno delo:
– v program so kontinuirano vključeni
prostovoljci (3 točke),
– izpolnjuje v večji meri (2 točki),
– izpolnjuje v manjši meri (1 točka),
– v programu ni prostovoljcev ali pa prostovoljci prejemajo plačila več kot 1,6 EUR
na uro za opravljeno delo (0 točk).
10. Program temelji na principu samopomoči in samoorganizacije uporabnikov:
– program ima elemente samopomoči in
samoorganizacije uporabnikov (2 točki),
– program ima deloma elemente samopomoči in samoorganizacije uporabnikov
(1 točka),
– program nima elementov samopomoči
in samoorganizacije uporabnikov (0 točk).
11. Uporabniki programa aktivno sodelujejo pri načrtovanju, izvedbi in evalvaciji
programa:
– uporabnik aktivno sodeluje pri načrtovanju, izvedbi in evalvaciji programa (2 točki),
– uporabnik je deloma vključen pri načrtovanju, izvedbi in evalvaciji programa
(1 točka),
– uporabnik programa ni vključen pri načrtovanju, izvedbi in evalvaciji programa (0
točk).
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12. Uporabniki programa so ustrezno seznanjeni s pravicami v programu:
– uporabnik je ustrezno seznanjen s pravicami v programu (2 točki),
– uporabnik je deloma seznanjen s pravicami v programu (1 točka),
– uporabnik ni seznanjen s pravicami
v programu (0 točk).
13. Prijavitelj ima izdelan postopek pritožbe, s katerim so uporabniki ustrezno seznanjeni:
– prijavitelj ima izdelan postopek pritožbe, s katerim so uporabniki v celoti seznanjeni (4 točke),
– prijavitelj ima izdelan postopek pritožbe, s katerim so uporabniki ustrezno seznanjeni (3 točke),
– prijavitelj ima izdelan postopek pritožbe, s katerim so uporabniki delno seznanjeni (1 točka),
– prijavitelj nima izdelanega postopka
pritožbe, uporabniki nimajo možnosti pritožbe ali pa niso seznanjeni s postopkom pritožbe (0 točk).
14. Stroški programa, glede na število
uporabnikov, bistveno ne odstopajo od stroškov v istovrstnih programih, razen v primerih, ko je odstopanje utemeljeno glede na
cilje in druge specifičnosti programa:
– stroški programa na uporabnika bistveno ne odstopajo (2 točki),
– stroški programa bistveno odstopajo
(0 točk).
15. Prijavitelj programa je društvo v javnem interesu na področju socialnega varstva, prijavitelj ima status humanitarne ali
invalidske organizacije:
– izvajalec programa ima status (4 točke),
– izvajalec programa nima statusa (0
točk).
X. Kriteriji za izbor B programov
Programi bodo ocenjeni skladno s spodaj
navedenimi kriteriji ob primerjavi istovrstnih
programov in ob upoštevanju specifičnosti
posameznih programov. Programi bodo za
posamezni kriterij prejeli 0 ali več točk. Program, ki pri kateremkoli od prvih dvanajst
kriterijev (kriteriji 1-12) doseže 0 točk, bo
zavrnjen. Zavrnjeni bodo tudi programi, ki
od možnih 109 točk ne bodo zbrali vsaj 68
točk. V primeru, da bodo po merilih za odmero sredstev iz tega razpisa odmerjena
sredstva za programe, ki izpolnjujejo vse
splošne in posebne pogoje ter so dosegli
zadostno število točk, bistveno presegala
razpisano višino razpoložljivih sredstev, bo
ministrstvo sofinanciralo programe, ki po
spodaj navedenih kriterijih dosežejo višje
skupno število točk.
Kriteriji:
1. Program ima postavljene jasne cilje, ki
so v skladu s predmetom razpisa:
– izpolnjuje v celoti (6 točk),
– izpolnjuje v večji meri (4 točke),
– izpolnjuje v manjši meri (2 točki),
– ne izpolnjuje (0 točk).
2. Potencialni uporabniki programa sodijo v ranljivo skupino in pogoji za vključitev
v program so jasno opredeljeni:
– izpolnjuje v celoti (6 točk),
– izpolnjuje v večji meri (4 točke),
– izpolnjuje v manjši meri (2 točki),
– ne izpolnjuje (0 točk).
3. Metode dela, strokovna ravnanja in
aktivnosti v programu so jasno opredeljeni:
– izpolnjuje v celoti (6 točk),
– izpolnjuje v večji meri (4 točke),
– izpolnjuje v manjši meri (2 točki),
– ne izpolnjuje (0 točk).

Št.

4. Z metodami dela, strokovnimi ravnanji
in aktivnostmi v programu se dosegajo cilji
programa:
– izpolnjuje v celoti (6 točk),
– izpolnjuje v večji meri (4 točke),
– izpolnjuje v manjši meri (2 točki),
– ne izpolnjuje (0 točk).
5. Število ur vključenosti posameznega
uporabnika v program v določenem časovnem obdobju omogoča doseganje ciljev programa:
– izpolnjuje v celoti (6 točk),
– izpolnjuje v večji meri (4 točke),
– izpolnjuje v manjši meri (2 točki),
– ne izpolnjuje (0 točk).
6. Program ima zagotovljeno supervizijo
ali intervizijo:
– ima supervizijo z licenco Socialne zbornice Slovenije (5 točk),
– ima supervizijo brez licence Socialne
zbornice Slovenije ali ustrezno intervizijo (2
točki),
– program nima zagotovljene niti supervizije, niti intervizije (0 točk).
7. Program ima opredeljen ustrezen način evalvacije doseganja ciljev in rezultatov:
– program ima izdelano celovito evalvacijo doseganja ciljev zunanjega izvajalca
(8 točk),
– program ima v celoti oziroma v večjem
delu izdelano evalvacijo doseganja ciljev
znotraj organizacije (6 točk),
– program ima druge načine merjenja
ciljev znotraj organizacije, iz katerih lahko
preveri rezultate delovanja programa (4 točke),
– v programu se samo delno uporabljajo
nekateri določeni načini za merjenje posameznih ciljev programa (2 točki),
– program nima izdelane evalvacije za
doseganje ciljev in ne meri sistemsko rezultatov programa (0 točk).
8. Prijavitelj ima izdelan postopek pritožbe, s katerim so uporabniki ustrezno seznanjeni:
– prijavitelj ima izdelan postopek pritožbe, s katerim so uporabniki v celoti seznanjeni (4 točke),
– prijavitelj ima izdelan postopek pritožbe, s katerim so uporabniki ustrezno seznanjeni (3 točke),
– prijavitelj ima izdelan postopek pritožbe, s katerim so uporabniki delno seznanjeni (1 točka),
– prijavitelj nima izdelanega postopka
pritožbe, uporabniki nimajo možnosti pritožbe ali pa niso seznanjeni s postopkom pritožbe (0 točk).
9. Prijavljeni program se ne sme izvajati
kot del javne službe:
– program se ne izvaja kot del javne
službe oziroma kot storitve ali kot del programa, ki ga ministrstvo že sofinancira (1
točka),
– prijavljeni program se izvaja kot del
javne službe oziroma kot storitve ali kot del
programa, ki ga ministrstvo že sofinancira
(0 točk).
10. Program ima ustrezno kadrovsko
strukturo (število izvajalcev, usposobljenost
izvajalcev in njihove reference ..):
– program ima ustrezno kadrovsko strukturo (izobrazba po 69. členu ZSV – vodja
programa je zaposlen za polni delovni čas,
opravljen strokovni izpit in usposobljenost)
(8 točk),
– program ima primerno kadrovsko strukturo (izobrazba po 69. členu ZSV – vodja
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programa je zaposlen za polni delovni čas
in opravljen strokovni izpit) (6 točk),
– program ima zadovoljivo kadrovsko
strukturo (izobrazba po 69. ali po 70. členu
ZSV) (4 točke),
– program nima zadovoljive kadrovske
strukture, vendar v programu občasno delujejo strokovnjaki s primerno izobrazbo (2
točki),
– program nima zadovoljive kadrovske
strukture in v programu ne sodelujejo strokovnjaki s primerno izobrazbo (0 točk).
11. Program ima pregledno, uravnoteženo in jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov (v finančno konstrukcijo so vključeni
samo stroški programa, razviden je namen
odhodkov, ki so skladni z načrtovanimi dejavnostmi programa, stroški ministrstva so
jasno opredeljeni):
– izpolnjuje v celoti (8 točk),
– izpolnjuje v večji meri (5 točk),
– izpolnjuje v manjši meri (2 točki),
– ne izpolnjuje (0 točk).
12. Program izkazuje sofinanciranje
s strani drugih sofinancerjev v višini najmanj 20% predvidene vrednosti prijavljenega programa:
– vlogi so priložena dokazila o sofinanciranju s strani lokalnih skupnosti v višini
najmanj 30% programa (10 točk),
– vlogi so priložena dokazila o sofinanciranju s strani lokalnih skupnosti v višini
najmanj 25% programa (8 točk),
– vlogi so priložena dokazila o sofinanciranju s strani lokalnih skupnosti v višini
najmanj 20% programa (6 točk),
– vlogi so priložena dokazila o sofinanciranju najmanj 20% programa s strani drugih
virov (3 točke),
– vlogi niso priložena dokazila, da ima
program zagotovljeno 20% sofinanciranje
vrednosti prijavljenega programa (0 točk).
13. Višina urnih postavk prijavljenih
v razpisu se giblje v okvirih urnih postavk
v skladu z merili v razpisu, na področju socialnega varstva:
– višina urnih postavk bistveno ne odstopa od razpisanih v merilih (6 točk),
– višina urnih postavk odstopa na višje
od razpisanih meril za 10 do 20% (3 točke),
– višina urnih postavk odstopa na višje
od razpisanih meril za več kot 20% in manj
kot 50% (1 točka),
– višina urnih postavk odstopa od razpisanih meril za več 50% (0 točk).
14. Izvajalci programa so prostovoljci, ki
ne prejemajo plačila več kot 1,6 EUR na uro
za opravljeno delo:
– v program so kontinuirano vključeni
prostovoljci (3 točke),
– v program so vključeni prostovoljci,
vendar niso vključeni kontinuirano v program (1 točka),
– v programu ni prostovoljcev ali pa katerikoli prostovoljec prejemajo plačila oziroma nagrado za več kot 1,6 EUR na uro za
opravljeno delo (0 točk).
15. Prijavitelj vodi dokumentacijo o delu
z uporabniki in obsegu dela:
– izpolnjuje v celoti (6 točk),
– izpolnjuje v večji meri (4 točke),
– izpolnjuje v manjši meri (2 točki),
– ne izpolnjuje (0 točk).
16. Program ima elemente samopomoči
in samoorganizacije uporabnikov:
– program temelji predvsem na samopomoči in samoorganizaciji uporabnikov (2
točki),
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– program ima deloma elemente samopomoči in samoorganizacije uporabnikov (1
točka),
– program nima elementov samopomoči
in samoorganizacije uporabnikov (0 točk).
17. Uporabniki programa aktivno sodelujejo pri načrtovanju, izvedbi in evalvaciji
programa:
– uporabnik aktivno sodeluje pri načrtovanju, izvedbi in evalvaciji programa (2
točki),
– uporabnik je deloma vključen pri načrtovanju, izvedbi in evalvaciji programa (1
točka),
– uporabnik programa ni vključen pri načrtovanju, izvedbi in evalvaciji programa (0
točk).
18. Uporabniki programa so ustrezno seznanjeni s pravicami v programu:
– uporabnik je ustrezno seznanjen s pravicami v programu (2 točki),
– uporabnik je deloma seznanjen s pravicami v programu (1 točka),
– uporabnik ni seznanjen s pravicami
v programu (0 točk).
19. Stroški programa, glede na število
uporabnikov, bistveno ne odstopajo od stroškov v istovrstnih programih, razen v primerih, ko je odstopanje utemeljeno glede na
cilje in druge specifičnosti programa:
– stroški programa na uporabnika bistveno ne odstopajo (2 točki),
– stroški programa bistveno odstopajo
(0 točk).
20. Prijavitelj programa je društvo v javnem interesu na področju socialnega varstva, prijavitelj ima status humanitarne ali
invalidske organizacije:
– prijavitelj programa ima status (6
točk),
– prijavitelj programa nima statusa (0
točk).
21. Program se izvaja in ga ministrstvo
sofinancira:
– več kot 6 let (6 točk),
– več kot 4 let (4 točke),
– več kot 2 leti (2 točki),
– manj kot 2 leti (0 točk).
XI. Kriteriji za izbor C programov
Programi bodo ocenjeni skladno s spodaj navedenimi kriteriji ob primerjavi istovrstnih programov in ob upoštevanju specifičnosti posameznih programov. Programi
bodo za posamezni kriterij prejeli 0 ali več
točk. Program, ki pri kateremkoli od prvih
petnajst kriterijev (kriteriji 1-15) doseže 0
točk, bo komisija uvrstila v ocenjevanje kot
B program.
Zavrnjeni kot C programi bodo tudi programi, ki od možnih 127 točk ne bodo zbrali
vsaj 88 točk, le te bo komisija uvrstila v ocenjevanje kot B programe. V primeru, da
bodo po merilih za odmero sredstev iz tega
razpisa odmerjena sredstva za programe, ki
izpolnjujejo vse splošne in posebne pogoje
ter so dosegli zadostno število točk, bistveno presegala razpisano višino razpoložljivih
sredstev, bo ministrstvo sofinanciralo programe, ki po spodaj navedenih kriterijih dosežejo višje skupno število točk.
Kriteriji:
1. Program ima postavljene jasne cilje, ki
so v skladu s predmetom razpisa:
– izpolnjuje v celoti (6 točk),
– izpolnjuje v večji meri (4 točke),
– izpolnjuje v manjši meri (2 točki),
– ne izpolnjuje (0 točk).
2. Cilji programa izhajajo iz vsebine programa in potreb uporabnikov:
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– izpolnjuje v celoti (6 točk),
– izpolnjuje v večji meri (4 točke),
– izpolnjuje v manjši meri (2 točki),
– ne izpolnjuje (0 točk).
3. Potencialni uporabniki programa sodijo v ranljivo skupino in pogoji za vključitev
v program so jasno opredeljeni:
– izpolnjuje v celoti (6 točk),
– izpolnjuje v večji meri (4 točke),
– izpolnjuje v manjši meri (2 točki),
– ne izpolnjuje (0 točk).
4. Metode dela, strokovna ravnanja in
aktivnosti v programu so jasno opredeljeni:
– izpolnjuje v celoti (6 točk),
– izpolnjuje v večji meri (4 točke),
– izpolnjuje v manjši meri (2 točki),
– ne izpolnjuje (0 točk).
5. Z metodami dela, strokovnimi ravnanji
in aktivnostmi v programu se dosegajo cilji
programa:
– izpolnjuje v celoti (6 točk),
– izpolnjuje v večji meri (4 točke),
– izpolnjuje v manjši meri (2 točki),
– ne izpolnjuje (0 točk).
6. Število ur vključenosti posameznega
uporabnika v program v določenem časovnem obdobju omogoča doseganje ciljev programa:
– izpolnjuje v celoti (6 točk),
– izpolnjuje v večji meri (4 točke),
– izpolnjuje v manjši meri (2 točki),
– ne izpolnjuje (0 točk).
7. Program ima zagotovljeno supervizijo:
– ima supervizijo z licenco Socialne zbornice Slovenije in sklenjen dogovor za supervizijo (5 točk),
– program nima zagotovljene ustrezne
supervizije (0 točk).
8. Program ima opredeljen ustrezen način evalvacije doseganja ciljev in rezultatov:
– program ima izdelano celovito evalvacijo doseganja ciljev zunanjega izvajalca
(8 točk),
– program ima v celoti oziroma v večjem
delu izdelano evalvacijo doseganja ciljev
znotraj organizacije (6 točk),
– program ima druge načine merjenja
ciljev znotraj organizacije, iz katerih lahko
preveri rezultate delovanja programa (4 točke),
– v programu se samo delno uporabljajo
nekateri določeni načini za merjenje posameznih ciljev programa (2 točki),
– program nima izdelane evalvacije za
doseganje ciljev in ne meri sistemsko rezultatov programa (0 točk).
9. Prijavitelj ima izdelan postopek pritožbe, s katerim so uporabniki ustrezno seznanjeni:
– prijavitelj ima izdelan postopek pritožbe, s katerim so uporabniki v celoti seznanjeni (4 točke),
– prijavitelj ima izdelan postopek pritožbe, s katerim so uporabniki ustrezno seznanjeni (3 točke),
– prijavitelj ima izdelan postopek pritožbe, s katerim so uporabniki delno seznanjeni (1 točka),
– prijavitelj nima izdelanega postopka
pritožbe, uporabniki nimajo možnosti pritožbe ali pa niso seznanjeni s postopkom pritožbe (0 točk).
10. Program ima izdelan dolgoročni plan
dela do leta 2014:
– program ima po letih predviden razvoj
programa in finančne posledice (4 točke),

– program ima deloma po letih predviden razvoj programa in finančne posledice
(2 točki),
– program nima izdelanega dolgoročnega plana (0 točk).
11. Prijavljeni program se ne sme izvajati
kot del javne službe:
– program se ne izvaja kot del javne
službe oziroma kot storitve ali kot del programa, ki ga ministrstvo že sofinancira (1
točka),
– prijavljeni program se izvaja kot del
javne službe oziroma kot storitve ali kot del
programa, ki ga ministrstvo že sofinancira
(0 točk).
12. Program ima ustrezno kadrovsko
strukturo (število izvajalcev, usposobljenost
izvajalcev in njihove reference ..):
– program ima ustrezno kadrovsko strukturo (večina zaposlenih ima izobrazbo po
69. členu ZSV, opravljen strokovni izpit in
usposobljenost) (8 točk),
– program ima primerno kadrovsko strukturo (izobrazba po 69. členu ZSV – vodja
programa je zaposlen za polni delovni čas
in opravljen strokovni izpit) (6 točk),
– program ima zadovoljivo kadrovsko
strukturo (izobrazba po 69. ali po 70. členu
ZSV) (4 točke),
– program nima zadovoljive kadrovske
strukture, vendar v programu občasno delujejo strokovnjaki s primerno izobrazbo (2
točki),
– program nima zadovoljive kadrovske
strukture in v programu ne sodelujejo strokovnjaki s primerno izobrazbo (0 točk).
13. Program ima pregledno, uravnoteženo in jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov (v finančno konstrukcijo so vključeni
samo stroški programa, razviden je namen
odhodkov, ki so skladni z načrtovanimi dejavnostmi programa, stroški ministrstva so
jasno opredeljeni):
– izpolnjuje v celoti (8 točk),
– izpolnjuje v večji meri (5 točk),
– izpolnjuje v manjši meri (2 točki),
– ne izpolnjuje (0 točk).
14. Program izkazuje sofinanciranje
s strani drugih sofinancerjev v višini najmanj 20% predvidene vrednosti prijavljenega programa:
– vlogi so priložena dokazila o sofinanciranju s strani lokalnih skupnosti v višini
najmanj 30% programa (10 točk),
– vlogi so priložena dokazila o sofinanciranju s strani lokalnih skupnosti v višini
najmanj 25% programa (8 točk),
– vlogi so priložena dokazila o sofinanciranju s strani lokalnih skupnosti v višini
najmanj 20% programa (6 točk),
– vlogi so priložena dokazila o sofinanciranju najmanj 20% programa s strani drugih
virov (3 točke),
– vlogi niso priložena dokazila, da ima
program zagotovljeno 20% sofinanciranje
vrednosti prijavljenega programa (0 točk).
15. Prijavitelj vodi dokumentacijo o delu
z uporabniki in obsegu dela:
– prijavitelj ima izdelan interni akt o vodenju in hrambi dokumentacije, ustrezno vodi
dokumentacijo in jo hrani skladno s predpisi
o hrambi in varovanju osebnih podatkov (6
točk),
– prijavitelj ustrezno vodi dokumentacijo
in jo hrani skladno s predpisi o hrambi in varovanju osebnih podatkov (4 točke),
– prijavitelj vodi dokumentacijo in jo hrani
skladno s predpisi o varovanju osebnih podatkov (1 točka),
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– prijavitelj ne vodi dokumentacije (0
točk).
16. Izvajalci programa so prostovoljci, ki
ne prejemajo plačila več kot 1,6 EUR na uro
za opravljeno delo:
– v program so kontinuirano vključeni
prostovoljci (3 točke),
– v program so vključeni prostovoljci,
vendar niso vključeni kontinuirano v program (1 točka),
– v programu ni prostovoljcev ali pa katerikoli prostovoljec prejema plačilo oziroma
nagrado za več kot 1,6 EUR na uro za opravljeno delo (0 točk).
17. Višina urnih postavk prijavljenih
v razpisu se giblje v okvirih urnih postavk
v skladu z merili v razpisu, na področju socialnega varstva:
– višina urnih postavk bistveno ne odstopa od razpisanih v merilih (6 točk),
– višina urnih postavk odstopa na višje od
razpisanih meril za 10 do 20% (3 točke),
– višina urnih postavk odstopa na višje
od razpisanih meril za več kot 20% in manj
kot 50% (1 točka),
– višina urnih postavk odstopa od razpisanih meril za več 50% (0 točk).
18. Program ima elemente samopomoči
in samoorganizacije uporabnikov:
– program ima elemente samopomoči in
samoorganizacije uporabnikov (2 točki),
– program ima deloma elemente samopomoči in samoorganizacije uporabnikov (1
točka),
– program nima elementov samopomoči
in samoorganizacije uporabnikov (0 točk).
19. Uporabniki programa aktivno sodelujejo pri načrtovanju, izvedbi in evalvaciji
programa:
– uporabnik aktivno sodeluje pri načrtovanju, izvedbi in evalvaciji programa (2
točki),
– uporabnik je deloma vključen pri načrtovanju, izvedbi in evalvaciji programa (1
točka),
– uporabnik programa ni vključen pri načrtovanju, izvedbi in evalvaciji programa, (0
točk).
20. Uporabniki programa so ustrezno seznanjeni s pravicami v programu:
– uporabniki so ustrezno seznanjeni
s pravicami v programu (2 točki),
– uporabniki so deloma seznanjeni s pravicami v programu (1 točka),
– uporabniki niso seznanjeni s pravicami
v programu (0 točk).
21. Stroški programa, glede na število
uporabnikov, bistveno ne odstopajo od stroškov v istovrstnih programih, razen v primerih, ko je odstopanje utemeljeno glede na
cilje in druge specifičnosti programa:
– stroški programa na uporabnika bistveno ne odstopajo (2 točki),
– stroški programa odstopajo zaradi specifičnosti programa (1 točka),
– stroški programa bistveno odstopajo
(0 točk).
22. Program se izvaja:
– več kot 10 let (12 točk),
– več kot 8 let (9 točk),
– več kot 6 let (6 točk),
– več kot 3 leta (3 točke),
– manj kot 3 leta (0 točk).
23. Prijavitelj programa je društvo, ki mu
je status društva v javnem interesu podelilo
ministrstvo, prijavitelj ima status humanitarne ali invalidske organizacije:
– prijavitelj programa ima status (6
točk),
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– prijavitelj programa nima statusa (0
točk).
XII. Regijska pokritost
Ministrstvo lahko zavrne vlogo za sofinanciranje programa, ki sicer izpolnjuje vse
splošne in posebne pogoje ter dosega zadostno število točk, če ugotovi, da na določenem regijskem območju že obstaja program,
ki je vključen v večletno sofinanciranje s strani ministrstva na podlagi sklepov ministrstva o izboru večletnih programov (sklep št.
66306-14/2004/9 z dne 27. 12. 2004, sklep
št. 663-06-14/2004/15 z dne 19. 1. 2005,
sklep št. 66306-223/2005/25 z dne 22. 3.
2006, sklep št. 66306-421/2006-24 z dne
29. 3. 2007, sklep št. 66306-365/2007-18
z dne 24. 12. 2007, sklep št. 4102-1/2008-8
z dne 25. 2. 2008, sklep št. 4102-5/2008-22
z dne 17. 2. 2009). Ministrstvo šteje, da je
posamezno regijsko območje določeno v teritorialnih mejah statističnih regij.
XIII. Merila za odmero višine sredstev
programa
A) Splošna merila
1. Programi lahko s strani ministrstva
prejmejo sredstva največ v višini 80% vseh
predvidenih odhodkov programa iz tabele
razpisne dokumentacije: predvideni prihodki
in predvideni odhodki v letu 2010.
2. Sofinancirani bodo stroški izvajanja
programa – stroški dela in materialni stroški,
vezani na izvajanje programa, kamor sodijo
tudi stroški plačil vseh oblik dela izven zaposlitve, stroški dodatnega usposabljanja,
stroški supervizije za strokovne delavce in
stroški v zvezi z delom prostovoljcev.
3. Po proučitvi prijav na razpis ter poročil o delovanju programa v preteklem letu
bo ministrstvo določilo predvsem obseg
sredstev za stroške dela oziroma zaposlitve v programu, ki jih bo sofinanciralo. To
velja predvsem za C programe. Pri tem bo
upoštevalo predvsem nujno število zaposlenih na število uporabnikov v istovrstnih
programih ob upoštevanju specifičnosti programa.
4. Pri sofinanciranju programa se odmerijo stroški dela z vrednostjo višine izhodiščne plače v letu 2010, določene za vodjo
programa, strokovnega delavca, laičnega
delavca z univerzitetno izobrazbo, visokošolsko izobrazbo, višješolsko izobrazbo in
laičnega delavca s srednješolsko izobrazbo,
ki so sledeči:
za vodje
za strokovne delavce
za laične delavce s
VI. in VII st. izobrazbe
za laične delavce
z vključno V. st. izobrazbe

na uro
13,66 EUR
10,18 EUR
8,75 EUR

mesečno
2.377,28 EUR
1.771,09 EUR
1.522,71 EUR

letno
28.527,41 EUR
21.253,11 EUR
18.272,50 EUR

5,97 EUR

1.038,80 EUR

12.465,65 EUR.

5. V programih za večletno sofinanciranje
– C programi bodo praviloma odobreni materialni stroški v višini 10% (2125,31 EUR)
na zaposlenega strokovnega delavca.
6. V programih, ki bodo sprejeti v sofinanciranje – B programi, se lahko odobrijo materialni stroški v višini 10% (2125,31 EUR)
na zaposlenega strokovnega delavca.
7. V primeru, da bodo zaprošena sredstva izbranih prijaviteljev na javni razpis
presegla razpisana sredstva, bo ministrstvo
prvenstveno zagotavljalo sredstva za stroške zaposlitev.
8. Ne glede na prejšnje točke bodo programi skupin za samopomoč in medseboj-
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no pomoč, glede na istovrstne programe in
ob upoštevanju specifičnosti posameznega
programa, sofinancirani največ do višine
1.500,00 EUR za posamezno skupino 8–15
uporabnikov.
9. Programe, katerih vsebina izhaja
predvsem iz zdravstvenih težav uporabnikov, bo ministrstvo sofinanciralo predvsem
kot A programe.
10. Socialno varstveni programi, ki se
izvajajo v okviru mladinskih centrov, se sofinancirajo največ v višini do 2.500,00 EUR.
11. Ministrstvo ne bo sofinanciralo programov taborov in letovanj, ki se izvajajo
samo kot tabori in letovanja, brez poprejšnje
kontinuirane vključitve uporabnikov med letom v program. Programe, ki imajo kontinuirano vključene uporabnike med letom in
izvajajo tudi tabore, v okviru katerih se izvajajo tudi socialnovarstvene metode, so lahko
sofinancirani v višini do 2.500,00 EUR.
12. Programi za otroke in mladostnike do
18. leta starosti,kjer poteka več kot 10-urna
namestitev uporabnikov, ne bodo sofinancirani, kolikor nimajo s strani staršev z dokazili izkazano soglasje o namestitvi. Program
mora imeti izdano pozitivno mnenje s strani
Socialne zbornice Slovenije.
13. Investicije v programu ne bodo sofinancirane.
B) Posebna merila za posamezna razpisana področja
Za spodaj navedena merila bo pri določitvi zneska sofinanciranja dana prednost pokrivanju stroškov dela strokovnih delavcev
v programih. Sredstva, določena na podlagi
uporabe navedenih meril, bodo v vseh primerih namenjena izvajanju programa. Pri
pregledu finančne konstrukcije programa se
bodo iz predvidenih odhodkov izločili tisti
odhodki, kot so npr. investicije, ki jih ministrstvo v skladu s svojo usmeritvijo in predpisi
ne more sofinancirati. Preostali odhodki programa bodo ocenjeni v skladu z merili razpisa in glede na njihov pomen za izvajanje
programa. S pregledom finančne konstrukcije, ob upoštevanju predvidenih strokovnih
ravnanj in drugih aktivnosti, s katerimi program dosega zastavljene cilje, bo na podlagi meril določena višina sredstev, ki jih bo
zagotovilo ministrstvo za izvedbo programa
v letu 2010. Merila bodo uporabljena za odmero višine sredstev, s katerimi bo ministrstvo sofinanciralo izbrani program. Ministrstvo bo sofinanciralo program kot celoto, ne
posameznih stroškov programa. Za izbrane
programe bo prijavitelj programa s pogodbo
pooblaščen in zadolžen za čimbolj racionalno porabo sredstev na način, ki bo omogočal izvedbo prijavljenega programa.
1. Merilo za programe, prijavljene pod
SVP-1 (Programi materinskih domov in zavetišč za ženske): kot merilo se upošteva
število uporabnikov, raznolikost aktivnosti
posameznega prijavitelja in nujni materialni
stroški, ki so potrebni za izvajanje programa.
Za programe zavetišč se upošteva 1 strokovni delavec za 4 do 5 uporabnikov (matere in otroci), pri materinskih domovih pa
1 strokovni delavec za 6 do 7 uporabnikov
(matere in otroci). Za materinske domove,
zavetišča za ženske in krizne centre se upošteva tudi prostorske kapacitete v programu,
specifičnost programa kot je npr. delovanje
programa na več lokacijah in zagotavljanje
dežurstva pri kriznih centrih.
2. Merilo za programe, prijavljene pod
SVP-2 (Programi stanovanjskih skupin za
osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem
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zdravju in programi centrov za svetovanje
za osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju): kot merilo se upošteva število
uporabnikov, raznolikost aktivnosti posameznega prijavitelja in nujni materialni stroški,
ki so potrebni za izvajanje programa glede
na razpoložljiva proračunska sredstva. Kot
prioritetno merilo se upošteva 1 strokovni delavec na stanovanjsko skupino (4-7
uporabnikov), materialni stroški v višini 2,62
EUR na dan na uporabnika in stroški najemnine v dejanski višini, vendar ne več kot
5,89 EUR na m2.
Za programe dnevnih centrov, centrov za
svetovanje in zagovorništvo za osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju in
njihove svojce se kot merilo upošteva začetek delovanja programa, število uporabnikov, raznolikost aktivnosti posameznega izvajalca in intenzivnost dela z uporabniki. Za
dnevne centre se kot merilo upošteva 1 strokovni delavec za najmanj 12 uporabnikov in
najmanj 6 ur delovanja dnevnega centra ter
povprečna vključenost posameznega uporabnika na dan. Za pisarne za svetovanje in
informiranje se kot merilo upošteva 1 strokovni delavec za najmanj 60 uporabnikov
in najmanj 6 ur delovanja pisarne za svetovanje in lokacija izvajanja programa ter
povprečna vključenost posameznega uporabnika na dan. Za centre za druženje ali
klubske dejavnosti v ožji lokalni skupnosti
se glede na število uporabnikov dodeli 1/4
strokovnega ali 1/4 laičnega delavca za izvedbo programa. Za programe, kjer poteka
delo v obliki skupin, se upoštevajo merila, ki
veljajo za skupine. Za programe, kjer poteka
delo v obliki individualnega svetovanja ali
zagovorništva, se kot merilo upošteva število opravljenih ur svetovanja.
3. Merilo za programe, prijavljene pod
SVP-3 (Programi za podporno bivanje pri
neodvisnem življenju invalidov, drugi specializirani programi za organizacijo in spodbujanje neodvisnega življenja invalidov ter
osebne asistence invalidov): kot merilo se
upošteva začetek delovanja programa, število uporabnikov, raznolikost aktivnosti posameznega prijavitelja, obseg dela v programu
glede na razpoložljiva proračunska sredstva, ki so potrebni za izvajanje programa.
Za bivalne skupnosti se kot merilo upošteva
število vključenih uporabnikov, število ur sodelovanja strokovnega delavca ali laičnega
delavca v programu. Za osebno asistenco
se kot merilo upošteva 1 strokovni delavec
na 15-20 uporabnikov programa in število
ur izvajanja programa osebne asistence. Pri
programih prevozov bo upoštevano število
uporabnikov, število prevoženih kilometrov,
lokacija izvajanja programa in raznolikost
programa. Za programe, kjer poteka delo
v obliki skupin, se upoštevajo merila, ki veljajo za skupine.
4. Merilo za programe, prijavljene pod
SVP-4 (Programi terapevtskih skupnosti
in drugi programi, ki omogočajo nastanitev za uživalce drog, skupaj s pripadajočimi mrežami sprejemnih in dnevnih centrov
(za motiviranje in pripravo uporabnikov na
vstop v terapevtske skupnosti), centri za
reintegracijo abstinentov v družbo, programi
za vzporedno terapevtsko pomoč družinam
uživalcev drog ter terapevtskim skupnostim
alternativnih programov za uživalce drog)
Kot merilo se upošteva začetek delovanja programa, število uporabnikov, raznovrstnost strokovnih ravnanj in aktivnosti v programu, intenzivnost in strokovnost

obravnave ter obseg dela v programu glede
na razpoložljiva proračunska sredstva.
Za programe, ki so namenjeni vzpostavitvi stika z uporabniki drog, spodbujanju razmišljanja uporabnika o njegovem socialnem
položaju v zvezi z uživanjem drog, zmanjševanju škodljivih posledic uporabe drog,
omogočanju manj tveganega vedenja ter
spodbujanju spreminjanja načina življenja
– nizkopražne programe, se kot merilo upošteva 1 strokovni delavec in 1 laični delavec
za najmanj 6 ur delovanja dnevnega centra
ali delovanje mobilne pisarne za svetovanje
in informiranje.
Za programe, namenjene motivaciji in
podpori pri aktivnem reševanju problematike zasvojenosti, se kot merilo upošteva
najmanj ½ strokovnega delavca oziroma
½ laičnega delavca v programu, ki temelji
predvsem na delu laičnih delavcev in največ 2 strokovna delavca oziroma 2 laična
delavca v programu, ki temelji predvsem na
delu strokovnih delavcev. Za programe, namenjene spreminjanju in utrjevanju življenja
brez drog – visokopražne programe in programe reintegracije, se kot merilo upošteva
najmanj 1 strokovni delavec oziroma 1 laični
delavec na najmanj 10 mesečno vključenih
uporabnikov v programu, ki temelji predvsem na delu strokovnih delavcev in največ
2 strokovna delavca oziroma 2 laična delavca v programu, ki temelji predvsem na delu
strokovnih delavcev na najmanj 20 mesečno
vključenih uporabnikov. Za programe, kjer
poteka delo v obliki skupin, se upoštevajo
merila, ki veljajo za skupine.
5. Merilo za programe, prijavljene pod
SVP-5 (Terapevtski programi in drugi programi za urejanje socialnih stisk zaradi alkoholizma in drugih oblik zasvojenosti).
Kot merilo se upošteva začetek delovanja programa, število uporabnikov, raznovrstnost strokovnih ravnanj in aktivnosti v programu, intenzivnost in strokovnost
obravnave in obseg dela v programu glede
na razpoložljiva sredstva.
Za programe, namenjene identifikaciji in
delu s posamezniki in skupinami z večjo
stopnjo tveganja za razvoj težav, povezanih
z uživanjem alkohola ali drugih oblik zasvojenosti, se kot merilo upošteva največ 2 strokovna delavca. Za programe, kjer poteka
delo v obliki skupin, se upoštevajo merila, ki
veljajo za skupine.
6. Merilo za programe, prijavljene pod
SVP-6 (Programi sprejemališč in zavetišč
za brezdomce)
Kot merilo se upošteva število uporabnikov, obseg dela, raznolikost aktivnosti posameznega prijavitelja, možnost celodnevnega bivanja s prenočitvijo ter celodnevna
obravnava uporabnikov. Za sprejemališča
in dnevne centre z dnevno obravnavo se
kot merilo upošteva 1 strokovni delavec ali
laični delavec za najmanj 30 uporabnikov,
vendar največ dva strokovna delavca na
dnevni center.
Za zavetišča s prenočitvenimi kapacitetami in z nočnim dežurstvom se kot merilo
upošteva 1 strokovni delavec, ki je ovrednoten za delo v nočnem času v višini 150%
stroškov dela za najmanj 11 uporabnikov,
oziroma za zavetišča s prenočitvenimi kapacitetami odprtega tipa pa 1,5 laičnega delavca na 11 uporabnikov.
7. Merilo za programe, prijavljene pod
SVP-7 (Programi regionalnih medgeneracijskih središč z mrežo socialnih programov za
kakovostno življenje v starosti in sožitje med
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generacijami v lokalni skupnosti): kot merilo
se upoštevata največ 2 strokovna delavca
na regionalno medgeneracijsko središče,
vendar največ 2 središči v Sloveniji.
8. Merilo za programe, prijavljene pod
SVP-8 (Specializirani terapevtski programi
psihosocialne pomoči otrokom, odraslim ali
družinam, namenjeni razreševanju medsebojnih osebnostnih problemov): kot merilo
se upošteva 1 strokovni delavec s specializacijo na 50.000 prebivalcev. Na območju
celotne države bo predvidoma sofinanciranih 9-10 strokovnih delavcev s specializacijo.
9. Merilo za programe, prijavljene pod
SVP-9 (Programi sprejemališč in zavetišč za
brezdomne uživalce nedovoljenih drog): kot
merilo se upošteva do 2 strokovna delavca
na 10 uporabnikov.
10. Merilo za programe, prijavljene pod
REP-1 (Programi psihosocialnega svetovanja po telefonu otrokom, mladostnikom in
drugim osebam v osebnih stiskah): kot merilo se upošteva število uporabnikov, raznolikost aktivnosti posameznega prijavitelja,
število klicev, obseg svetovanja in postavljena mreža svetovalnic, ki so potrebne za
izvajanje programa.
11. Merilo za programe, prijavljene pod
REP-2 (Nizkopražni programi za uživalce
drog, mreža centrov za svetovanje in socialno rehabilitacijo zasvojenih s prepovedanimi
drogami, potrebnih vsakodnevne obravnave): kot merilo se upošteva 1 strokovni delavec oziroma 1 laični delavec na 10 uporabnikov, vendar največ 3 delavci.
12. Merilo za programe, prijavljene pod
REP-3 (Terapevtski programi in drugi programi za urejanje socialnih stisk zaradi alkoholizma in drugih oblik zasvojenosti (npr.
klubi zdravljenih alkoholikov): kot merilo se
upoštevajo merila, ki veljajo za skupine.
13. Merilo za programe, prijavljene pod
REP-4 (Programi medgeneracijskih in drugih skupin za samopomoč ter drugi programi, ki v bivalnem okolju skrbijo za zmanjševanje socialne izključenosti starih): kot
merilo se upoštevajo stroški za delo 1 koordinatorja na najmanj 110 skupin. Za skupino
za samopomoč (12 uporabnikov), ki deluje
samostojno v lokalni skupnosti, se odmeri
273,00 EUR.
14. Merilo za programe, prijavljene pod
REP-5 (Programi psihosocialne pomoči žrtvam nasilja): kot merilo se upošteva število uporabnikov in število ur, ko so izvajalci
programa na voljo uporabnikom, raznolikost
aktivnosti posameznega prijavitelja in nujni
materialni stroški, ki so potrebni za izvajanje
programa. Pri programih, kjer poteka delo
v obliki skupin, se upoštevajo merila, ki veljajo za skupine.
15. Merilo za programe, prijavljene pod
REP-6 (Programi za kratkotrajno dnevno ali
celodnevno obravnavo in oskrbo otrok in
mladoletnikov, prikrajšanih za normalno družinsko življenje ter specializirani preventivni
programi, namenjeni otrokom in mladostnikom s težavami v odraščanju): kot merilo
se upošteva začetek delovanja programa,
število uporabnikov, raznolikost aktivnosti
posameznega prijavitelja, specifičnost programa, intenzivnost dela z uporabniki in obseg obravnave uporabnika, ki so potrebni
za izvajanje programa. Za dnevne centre
za mladostnike, ki delujejo kontinuirano najmanj 5 ur dnevno z najmanj 40 uporabniki,
se kot merilo upošteva 1 strokovni delavec. Pri programih, kjer poteka delo v obliki
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skupin, se upoštevajo merila, ki veljajo za
skupine.
16. Merilo za programe, prijavljene pod
REP-7 (Drugi programi, ki so namenjeni odpravljanju socialnih stisk, ki niso del drugih razpisanih programov): kot merilo se
upošteva število uporabnikov, raznolikost
aktivnosti posameznega prijavitelja in nujni
materialni stroški, ki so potrebni za izvajanje
programa. Pri programih prevozov invalidov
se kot merilo za odmero upošteva število
uporabnikov programa in število prevoženih
kilometrov na leto.
17. Merila za programe, kjer poteka delo
v obliki skupin: za programe, kjer poteka
delo v obliki skupin, pri katerih gre predvsem za druženje in ohranjanje socialnih
aktivnosti, se glede na število uporabnikov
in lokacijo izvajanja programov odmeri od
130,00 EUR do 260,00 EUR. Za programe,
kjer poteka delo v obliki skupin, pri katerih
gre predvsem za podporo pri utrjevanju vedenjskih in odnosnih vzorcev glede na število uporabnikov, se odmeri 340,00 EUR do
600,00 EUR. Za programe, kjer poteka delo
v obliki skupin, pri katerih gre za spreminjanje in utrjevanje novih vedenjskih in odnosnih vzorcev glede na število uporabnikov,
se odmeri 680,00 EUR do 850,00 EUR.
XIV. Sklep o izboru programov
Ministrstvo bo sprejelo sklep o izboru
programov, ki bodo sofinancirani v obdobju
od leta 2010 do 2014 z možnostjo podaljšanja – programi C predvidoma do sredine
meseca februarja 2010, sklep o izboru programov, ki bodo sofinancirani v letu 2010
– programi A in B pa predvidoma do konca
meseca aprila 2010. Zoper navedena sklepa so dovoljene pritožbe, ki jih je potrebno
vložiti na Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana,
v roku 8 dni od prejema sklepa. O pritožbah
bo odločil minister.
V letu 2014 bo ministrstvo za vse programe izbrane pod točko C na podlagi zakona,
na podlagi evalvacije programa ali strokovne verifikacije programa, ki bo opravljena
v skladu z navodili ministrstva, na osnovi
evalviranega programa, lahko odločilo o podaljšanju in višini sofinanciranja programa.
Programi, iz področja SVP razpisa, ki
bodo sofinancirani v obdobju od leta 2010
do 2014, lahko pridobijo verifikacijo programa, po kateri postanejo javni socialno varstveni programi.
XV. Obvezna oblika in vsebina ponudbe
1. Prijavitelji morajo ponudbo oddati na
ustreznem obrazcu: obrazec 2010-A, obrazec 2010-B ali obrazec 2010-C.
2. Obrazci za prijavo na razpis (obrazec
2010-A, obrazec 2010-B ali obrazec 2010C) so dosegljivi na spletni strani Ministrstva
za delo, družino in socialne zadeve (javna
naročila/javni razpisi).
3. Popolna ponudba vsebuje naslednje
elemente:
– izpolnjena prijava na razpis (obrazec
2010-A, obrazec 2010-B ali obrazec 2010-C
*popolna vloga je oddana na v celoti izpolnjenem predpisanem obrazcu, ki je sestavni
del razpisne dokumentacije),
– dokazila o 20% sofinanciranju programa,
– fotokopijo potrdila o doseženi strokovni
izobrazbi za strokovne delavce po ZSV za
sofinanciranje pod C,
– za programe, ki kandidirajo za sofinanciranje pod C, fotokopijo pogodbe o zaposlitvi strokovnega vodje programa,
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– fotokopijo delovne knjižice za vodjo
prijavljenega programa za sofinanciranje
pod C,
– fotokopija dogovora o izvajanju supervizije supervizorja z licenco Socialne zbornice Slovenije za programe sofinancirane
pod C;
– za programe, ki kandidirajo za sofinanciranje pod C in pod B nad 33.000 EUR, dokazilo o zagotovljenih prostorskih možnosti
za izvajanje programa (zemljiško – knjižni
izpisek, najemna pogodba, dokazilo o uporabi prostorov).
– za programe, ki kandidirajo za sofinanciranje pod C in pod B nad 33.000
EUR, mnenje Socialne zbornice Slovenije
o ustreznosti izvajanja programa, ki ne sme
biti starejše od 1. 6. 2009. V primeru, da
prijavitelj z mnenjem ne razpolaga, mora
predložiti potrdilo o vložitvi zahteve za izdajo mnenja Socialne zbornice Slovenije
o ustreznosti izvajanja programa. Prijavitelj,
ki kandidira za sofinanciranje pod C, je do
vključno 27. 1. 2010 dolžan predložiti tudi
samo mnenje Socialne zbornice Slovenije.
Prijavitelj, ki kandidira za sofinanciranje pod
B nad 33.000 EUR, je do vključno 9. 3. 2010
dolžan predložiti tudi samo mnenje Socialne
zbornice Slovenije. Šteje se, da je mnenje
prispelo pravočasno, če je do zadnjega dne
roka za oddajo oddano do 14. ure, v glavni
pisarni Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana
(soba 22) ali če je zadnji dan roka oddano
na pošti kot priporočena pošiljka.
– za programe, ki kandidirajo za sofinanciranje pod C, dokazila o finančni podpori
lokalne skupnosti (pogodbe o sofinanciranju
programa, dokazilo o brezplačnem najemu
prostora ali najemu prostora po cenah, ki
veljajo za društva v lokalni skupnosti).
– za programe, ki kandidirajo za sofinanciranje pod C in pri katerih iz potrjenih računovodskih izkazov za leto 2008 izhaja presežek odhodkov nad prihodki pri AJPES-u,
je potrebno priložiti s strani pristojnega organa prijavitelja sprejet program pokritja v naslednjih letih.
4. Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve bo samo pridobilo:
– obvestilo o identifikaciji izvajalca s strani AJPES-a iz 4. točke VI. splošnega pogoja
o opravljanju socialno varstvene dejavnosti,
– za programe, ki kandidirajo za sofinanciranje pod C, s strani AJPES-a potrjene
računovodske izkaze za leto 2008,
– za programe, ki kandidirajo za sofinanciranje pod C, kopijo potrdila o opravljenem
strokovnem izpitu s področja socialnega
varstva za strokovne delavce,
– dokazilo, da proti prijavitelju ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni
postopek ali postopek likvidacije, in tudi ni
prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe,
– izjavo prijavitelja o plačilu mnenja Socialne zbornice Slovenije.
5. Popolne ponudbe je treba poslati v zaprtih kuvertah na naslov: Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve, Kotnikova 5,
1000 Ljubljana.
Kuverte morajo biti v zgornjem levem
kotu jasno označene z oznako: »Ponudba
– Ne odpiraj ! Javni razpis za sofinanciranje
programov socialnega varstva 2010.
Predmet razpisa: SVP___ ali REP___
(napišite, pod katero vsebinsko točko razpisa se prijavljate).
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Način sofinanciranja: _______ (napišite,
za kateri način sofinanciranja se prijavljate:
A, B ali C)«.
Na hrbtni strani kuverte mora biti obvezno naveden popoln naslov prijavitelja.
6. Vse dodatne informacije v zvezi
z razpisom dobite na telefonskih številkah
01-369-7750, 01-369-7762 in 01-369-7763
ob ponedeljkih, sredah in petkih od 9. do 11.
ure in od 13. do 15. ure.
Dne 23. decembra 2009, bo ob 9. uri organizirano informativno srečanje o javnem
razpisu in o varovanju osebnih podatkov.
Informativno srečanje bo potekalo v dvorani
Mestne knjižnice Ljubljana Knjižnica Otona
Župančiča, III. nadstropje, na Kersnikovi ul.
2 v Ljubljani.
7. Vsak posamezni program mora biti,
skupaj z zahtevano dokumentacijo, predložen v posebni kuverti. Ponudbe z več
programi v eni kuverti bodo v postopku odpiranja izločene iz nadaljnjega postopka
ocenjevanja! Prijavitelj, ki izvaja program
v več skupinah, se prijavi na razpis z eno
ponudbo (npr. program medsebojne pomoči
se izvaja v šestih skupinah na treh lokacijah).
XVI. Rok za oddajo ponudbe
Rok za oddajo ponudb je 7. januar
2010.
Šteje se, da je ponudba prispela pravočasno, če je zadnji dan roka za oddajo do
14. ure, oddana v glavni pisarni Ministrstva
za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana (soba 22) ali če je
zadnji dan roka oddana na pošti kot priporočena pošiljka.
Nepravočasne in nepravilno označene
ponudbe bodo vrnjene ponudnikom neodprte, zato mora biti na hrbtni strani vsake
kuverte označen pošiljatelj. Iz nadaljnjega
postopka ocenjevanja bodo izločene vse ponudbe, ki ne bodo oddane na predpisanem
obrazcu.
XVII. Odpiranje ponudb: komisija bo
z odpiranjem prispelih ponudb začela dne
11. januarja 2010, v prostorih Ministrstva za
delo, družino in socialne zadeve.
Odpiranje ne bo javno.
XVIII. Ponudniki bodo o izboru programov pisno obveščeni v 90 dneh od dneva,
ko bo končano odpiranje ponudb.
Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve
Št. 012-74/2009/4
Ob-8083/09
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), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08)
in Zakona o ratifikaciji Konvencije Sveta
Evrope o ukrepanju proti trgovini z ljudmi
(Uradni list RS-MP, št. 14/09) objavlja Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
javni razpis
za izbiro izvajalca za izvedbo projekta
Oskrba žrtev trgovine z ljudmi – krizna
namestitev v letu 2010 in v letu 2011
I. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve, Kotnikova 5,
1000 Ljubljana.
II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izbira izvajalca, ki bo izvajal projekt Oskrbe žrtev trgo-
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vine z ljudmi v Republiki Sloveniji – krizna
namestitev.
Projekt Oskrbe žrtev trgovine z ljudmi –
krizna namestitev obsega nudenje pomoči
žrtvam trgovine z ljudmi pri njihovem telesnem, psihološkem in socialnem okrevanju,
ko se žrtvi zagotovi prvi in nujen umik iz
ogrožujočih okoliščin in vsebuje:
– ustrezno namestitev, prehrano in oskrbo,
– psihološko pomoč,
– pomoč pri zagotavljanju osnovnega
zdravstvenega varstva v skladu z zakonom,
ki ureja zdravstveno varstvo in zdravstveno
zavarovanje,
– zagotavljanje varnosti žrtev in zaposlenih, ki sodelujejo pri posameznem primeru,
če je to potrebno,
– 24 urno dosegljivost za nameščene
žrtve v krizni namestitvi,
– prevajalske storitve in tolmačenje, če
je potrebno,
– pomoč pri zagotavljanju ustrezne podpore otrokom žrtvam,
– svetovanje in nudenje informacij, zlasti
v zvezi z njihovimi pravicami, v jeziku, ki ga
razumejo,
– pomoč pri urejanju vrnitve žrtve nazaj
v izvorno državo,
– ostale ukrepe v smislu socializacije in
revitalizacije,
– osveščanje mladih in osebja, ki dela
z mladimi, o nevarnostih in pasteh trgovine
z ljudmi – izdelava in distribucija informativnega gradiva v slovenskem jeziku, v nakladi
15 000 izvodov.
III. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za predmet javnega razpisa
Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za predmet javnega razpisa, je 45.000,00
EUR v letu 2010 in v letu 2011. Za vsako
posamezno proračunsko leto bo Ministrstvo
za delo, družino in socialne zadeve z izvajalcem sklenilo posebno pogodbo.
Projekt se financira iz sredstev Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve,
proračunska postavka 4072 – Eksperimentalni in razvojni programi socialnega varstva
ter sofinanciranje programov nevladnega
sektorja.
IV. Obdobje, v katerem morajo biti sredstva porabljena: celoten projekt mora trajati
od podpisa pogodbe do 31. 12. 2011, sredstva pa morajo biti porabljena namensko
za izvajanje projekta v skladu s predpisi, ki
določajo izvrševanje proračuna Republike
Slovenije. Sredstva dodeljena za leto 2010,
morajo biti porabljena do 31. 12. 2010, sredstva dodeljena za leto 2011 pa do 31. 12.
2011.
V. Pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, ki so registrirane za opravljanje
dejavnosti v RS pri pristojnem sodišču ali
drugem pristojnem organu v RS in izpolnjujejo sledeče pogoje:
1. Prijavljajo projekt, ki je predmet razpisa, kar je razvidno iz razpisne dokumentacije.
2. Projekt se pretežno izvaja v Republiki Sloveniji. Krizne namestitve se izvajajo predvsem v Republiki Sloveniji, stroški
povezani z izvajanjem projekta, pa lahko
nastanejo tudi izven ozemlja Republike Slovenije, če so upravičeni.
3. Projekt se izvaja po načelu nepridobitnosti.
4. So registrirane za opravljanje dejavnosti socialnega varstva ali imajo opravljanje

dejavnosti opredeljeno v ustanovitvenem
aktu ali pa imajo šifro oddelka 87 (Socialno
varstvo z nastanitvijo) ali 88 (Socialno varstvo brez nastanitve) po Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS,
št. 69/07 in 17/08; v nadaljevanju: Uredba),
(dokazilo – za fizične osebe potrdilo o vpisu
v Poslovni register Slovenije; za zavode ali
gospodarske družbe izpisek o registraciji iz
sodnega registra, za verske skupnosti potrdilo Urada Vlade RS za verske skupnosti
o prijavi ustanovitve verske skupnosti, za
društva odločba upravne enote o registraciji
in obvestilo o identifikaciji in razvrstitvi po
dejavnosti SURS-a ali AJPES-a, prva stran
temeljnega akta in izvleček temeljnega akta,
iz katerega je razvidna njegova dejavnost
oziroma naloge).
5. Imajo zagotovljene prostorske možnosti za krizne namestitve, (dokazilo – predložen opis in velikost objekta, kjer se bo
izvajala krizna namestitev ali izpolnjena razpisna dokumentacija, če se namešča na
drugačen način).
6. Program izvajajo v skladu s kodeksom
etičnih načel v socialnem varstvu (dokazilo –
izpolnjena razpisna dokumentacija).
7. Imajo izdelano finančno konstrukcijo,
iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja projekta iz vseh virov (dokazilo – izpolnjena razpisna dokumentacija).
8. Uporabnicam ali uporabnikom projekta (ti. žrtvam trgovine z ljudmi) zagotavljajo
24 urno dosegljivost po telefonu. 24 urna
dosegljivost uporabnicam in uporabnikom,
se lahko zagotavlja tudi v okviru drugih programov istega izvajalca (dokazilo – izpolnjena razpisna dokumentacija).
9. Predložijo letne računovodske izkaze
za leto 2008 (izkaz uspeha in bilanco stanja,
ki je bil predložen AJPES-u). V primeru, da
bilanca stanja izkazuje presežek odhodkov,
je potrebno predložiti program pokritja presežka odhodkov, ki ga je sprejel pristojni
organ izvajalca.
10. Proti prijavitelju projekta ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije, oziroma da
ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali
druge prisilne odločbe (dokazilo – originalno
potrdilo sodišča).
11. Zaposlitev mora biti obvezno zaposlitev strokovnega delavca po Zakonu o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG,
5/07 sklep, 23/07 – popr., 41/07 – popr.,
5/08 sklep, 73/08 sklep, 8/09 sklep in 53/09
sklep.; v nadaljevanju: ZSV), smeri socialni delavec/socialna delavka ali psiholog/
psihologinja, z najmanj 2 letoma delovnih
izkušenj kot strokovni delavec po ZSV na
področju socialnega varstva (prvi strokovni delavec). V primeru povečanega obsega
dela, je dolžan izvajalec na zahtevo naročnika zagotoviti tudi drugega delavca (drugi
strokovni delavec), ki pa bo plačan glede na
dejansko število opravljenih ur na projektu, po bruto urni postavki iz finančne konstrukcije programa. Drugi delavec je lahko
zaposlen preko podjemne pogodbe. Zanj
je zahtevana izobrazba po 69. členu ZSV
(dokazilo – fotokopija dokazila o izobrazbi
in fotokopija delovne knjižice za prvega in
drugega strokovnega delavca).
12. Strokovna delavca iz točke 11. nista
bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti in nista bila obsojena na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
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6 mesecev (dokazilo – izjava zaposlenega
oziroma potrdilo o nekaznovanosti).
13. Zoper strokovna delavca iz točke 11.
tega razpisa ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti (dokazilo
– izjava zaposlenega oziroma potrdilo, da ni
bila vložena pravnomočna obtožnica).
14. Zagotavljajo sodelovanje z organi
odkrivanja oziroma kazenskega pregona
Republike Slovenije v predkazenskih in kazenskih postopkih ter sodelovanje z državnimi organi pri urejanju statusa žrtev trgovine
z ljudmi – tujih državljanov (dokazilo – podpisana izjava v razpisni dokumentaciji).
15. Zagotavljajo sodelovanje z drugimi
NVO pri urejanju statusa krizno nameščenim žrtvam trgovine z ljudmi v Republiki
Sloveniji, kot tudi prevzemanje in namestitev žrtev trgovine z ljudmi, ki se odločijo za
sodelovanje z organi odkrivanja in pregona
v predkazenskem in kazenskem postopku
(dokazilo – podpisana izjava v razpisni dokumentaciji).
16. Zagotavljajo strokovno usposabljanje
izvajalca oskrbe z ostalimi sodelujočimi sub
jekti v procesu pomoči žrtvam in pregona
storilcev (dokazilo – podpisana izjava v razpisni dokumentaciji).
VI. Merila za izbor projekta
Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve bo vloge, ki bodo izpolnjevale razpisne pogoje, ocenilo glede na postavljena
merila in odločilo o izbiri izvajalca in višini
sredstev.
1. Usposobljenost izvajalca
Ocenjuje se izkušnje izvajalca pri izvajanju aktivnosti s področja dela z žrtvami trgovine z ljudmi ali s področja dela z ženskami
žrtvami nasilja. V primeru, da ima izvajalec
dve leti ali več neprekinjenih izkušenj pri
delu na zgoraj navedenih področjih prejme
4 točke, v primeru, da ima eno leto izkušenj
prejme 2 točki, v primeru, da nima izkušenj
pa 0 točk.
2. Delovne izkušnje
Ocenjuje se število let delovnih izkušenj
oziroma delovne dobe. Ocenjuje se drugi
strokovni delavec, in sicer v primeru, da ima
drugi strokovni delavec 3 leta ali več delovnih izkušenj prejme vloga 1 točko, v primeru,
da ima manj kot 3 leta delovnih izkušenj pa
prejme 0 točk, pri čemer drugi strokovni delavec ne sme imeti statusa pripravnika.
3. Usposobljenost kadra
Ocenjujejo se druga znanja ali specializacije, s področja psiho-socialnega svetovanja.
Prvi in drugi strokovni delavec se ocenjujeta
posebej, pri čemer lahko vloga za prvega
strokovnega delavca prejme maksimalno 6
točk, za drugega strokovnega delavca pa
lahko prejme maksimalno 2 točki.
a) Za prvega strokovnega delavca v primeru udeležbe na izobraževanjih in seminarjih s področja psiho-socialnega svetovanja predvsem s področja dela z žrtvami
trgovine z ljudmi ali s področja dela z ženskami žrtvami nasilja v obsegu do 10 ur
prejme vloga 0 točk, nad 10 do 20 ur 1
točko, nad 20 ur do 40 ur 2 točki in nad 40
ur maksimalno 3 točke.
b) Za prvega strokovnega delavca v primeru dodatnega kontinuiranega izobraževanja s področja psiho-socialnega svetovanja
v trajanju najmanj 80 ur prejme vloga 3
točke.
c) Za drugega strokovnega delavca v primeru udeležbe na izobraževanjih in seminarjih s področja psiho-socialnega sveto-
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vanja predvsem s področja dela z žrtvami
trgovine z ljudmi ali s področja dela z ženskami žrtvami nasilja v obsegu do 20 ur prejme vloga 0 točk, za vsakih dodatnih 20 ur pa
prejme vloga 0,5 dodatne točke, pri čemer
lahko vloga prejme maksimalno 1 točko.
d) Za drugega strokovnega delavca v primeru dodatnega kontinuiranega izobraževanja s področja psiho-socialnega svetovanja
v trajanju najmanj 80 ur prejme vloga 1
točko.
Iz dokazil o izobraževanju mora biti razvidno število ur izobraževanja.
4. Višina odhodkov za stroške dela za
prvega strokovnega delavca
Vloga pri tem merilu lahko prejme največ
6 točk. Ocenjuje se enoletna višina odhodkov za stroške dela za prvega strokovnega
delavca, ki jih vlagatelj navede v vlogi, in
sicer prejme vloga z najnižjimi odhodki za
stroške dela 6 točk, ostale vloge pa sorazmerno manj, glede na odstopanje od najnižjih odhodkov za stroške dela, pri čemer
vloga ne more prejeti manj kot 0 točk.
Vlagatelj naj v razpisni dokumentaciji
navede izhodiščni plačni razred za prvega
strokovnega delavca.
5. Višina materialnih stroškov za izvajanje programa
Vloga pri tem merilu lahko prejme največ
4 točke. Ocenjuje se višina materialnih stroškov za izvajanje programa, ki jih vlagatelj
navede v svoji vlogi, in sicer prejme vloga z najnižjimi materialnimi stroški 4 točke,
ostale vloge pa sorazmerno manj, glede na
odstopanje od najnižjih materialnih stroškov
za izvajanje programa, pri čemer vloga ne
more prejeti manj kot 0 točk.
Višina materialnih stroškov ne sme presegati 20% višine postavljene cene stroškov
dela za prvega strokovnega delavca, pri čemer materialni stroški za izvajanje programa
ne smejo biti nižji od 2.100,00 EUR. V primeru nižje postavljenih materialnih stroškov,
se vloga izloči iz nadaljnjega postopka.
Cena informativnega gradiva v načrtovani nakladi 15 000 izvodov ne sme presegati
zneska 2.000,00 EUR. Stroški izdelave zloženke se ne upoštevajo v materialnih stroških iz prejšnjega odstavka, vendar morajo
biti ti stroški všteti v finančni konstrukciji.
6. Cena oskrbnega dne v primeru krizne
namestitve
Vloga pri tem merilu lahko prejme največ
6 točk. Ocenjuje se cena oskrbnega dne
v primeru oskrbe krizne namestitve, ki jo
vlagatelj navede v svoji vlogi, in sicer vloga
z najnižjo ceno krizne namestitve prejme 6
točk, ostale vloge pa sorazmerno manj, točk
glede na odstopanje od najnižje cene oskrbnega dne, pri čemer vloga ne more prejeti
manj kot 0 točk.
Cena oskrbnega dne za krizno namestitev ne sme biti nižja od 40,00 EUR.
7. Sofinanciranje programa
Vloga pri tem merilu lahko prejme največ
2 točki. Ocenjuje se višina sofinanciranja
programa iz drugih virov. Vloga z najvišjim
virom sofinanciranja projekta prejme 1 točko, ostale vloge pa sorazmerno manj točk
glede na vlogo, ki ima najvišji vir sofinanciranja projekta, pri čemer vloga, ki nima
sofinanciranja prejme 0 točk.
Izbran bo tisti projekt, ki bo dosegel najvišje število točk. V primeru, da bosta dva
projekta dosegla enako število točk, bo izbran tisti, ki bo pri merilu št. 3 (višina odhodkov za stroške dela prvega strokovnega
delavca) dosegel višje število točk.
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Poleg navedenih meril mora izvajalec
projekta v prijavi obvezno navesti:
– način in možnost pravnega svetovanja
žrtvam trgovine z ljudmi,
– način telefonskega svetovanja in dosegljivost za žrtve,
– svetovanje in nudenje informacij, zlasti
v zvezi z njihovimi pravicami, v jeziku, ki ga
razumejo,
– opis načina varovanja, v primeru krizne
namestitve, kadar bi bilo to potrebno,
– finančno konstrukcijo projekta.
Izvajalec mora tudi obvezno navesti na
kakšen način bo zagotavljal krizno namestitev, in izpolniti finančno konstrukcijo projekta
z vsemi zahtevanimi podatki, sicer bo vloga
izločena iz nadaljnjega ocenjevanja.
VII. Način sofinanciranja projekta:
1. Stroški dela
V projektu se praviloma zagotovljajo
sredstva za financiranje stroškov dela za
enega zaposlenega delavca (prvi strokovni
delavec).
Izvajalec lahko v projektu 24 urno telefonsko dosegljivost zagotavlja tudi s stalno
pripravljenostjo prvo zaposlenega delavca.
Za drugega delavca (drugi strokovni delavec) se bodo zagotovila sredstva samo za
dejansko opravljene ure na projektu. Izvajalec mora zagotavljati plačilo za delo v skladu
s kolektivno pogodbo.
2. Materialni stroški povezani z izvajanjem projekta
Krizne namestitve bodo financirane le
v obsegu realiziranih namestitev po ceni
oskrbnega dne navedenega v razpisni dokumentaciji.
Cena oskrbnega dne zajema naslednje
stroške: namestitev, prehrano, prevajalske
storitve in tolmačenje, svetovanje in informiranje, zlasti v zvezi z njihovimi zakonitimi
pravicami, v jeziku, ki ga razumejo, pomoč
pri zagotavljanju osnovnega zdravstvenega varstva v skladu z zakonom, ki ureja
zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje.
Financirane bodo samo tiste prevajalske
storitve, ki so dogovorjene z naročnikom,
prevajalske storitve nastale v zvezi z urejanjem dokumentov in ostalih zadev pred
uradnimi organi RS ali pristojnimi organi matične države od koder izhaja žrtev in sicer na
podlagi izstavljenih fotokopij računov, ki so
priloga zahtevka za izplačilo.
Ostali utemeljeni materialni stroški, bodo
financirani na podlagi specifikacije materialnih stroškov v predloženem zahtevku ministrstvu.
Izdelava in distribucija zloženke bo sofinancirana na podlagi specifikacije materialnih stroškov v predloženem zahtevku ministrstvu. V ta namen bo izvajalec programa
zadolžen za produkcijo in distribucijo ustreznih gradiv, namenjenih osveščanju teh ciljnih populacij. V kolikor je izbrani izvajalec
zavezan ravnati v skladu z Zakonom o javnem naročanju in bo za izdelavo informativnega gradiva izbral zunanjega izvajalca,
mora izvesti javno naročilo v skladu z zakonodajo s področja javnega naročanja.
VIII. Oblika in obvezna vsebina vloge
1. Ponudniki morajo vlogo oddati na
predpisanem obrazcu Oskrba žrtev trgovine z ljudmi – krizna namestitev v letu 2010
in v letu 2011, sicer bo vloga izločena iz
nadaljnjega postopka. Obrazca ni dovoljeno
spreminjati.
2. Popolna vloga vsebuje naslednje elemente:

Stran

3110 /

Št.

102 / 11. 12. 2009

A) izpolnjena prijava na razpis Oskrba
žrtev trgovine z ljudmi – krizna namestitev
v letu 2010 in v letu 2011, z vsemi zahtevanimi podatki na predpisanem obrazcu in
s prilogami;
B) pisni izjavi o tem, da zaposlena iz točke V/11 tega razpisa, nista bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in
da nista bila obsojena na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot 6 mesecev;
C) pisni izjavi o tem, da proti zaposlenima iz točke V/11 tega razpisa, ni vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti;
D) fotokopija dokazila o izobrazbi za prvega in drugega strokovnega delavca v projektu;
E) fotokopija delovne knjižice za prvega in drugega strokovnega delavca v pro
jektu;
F) fotokopije dokazil o dodatni strokovni
usposobljenosti za prvega in drugega strokovnega delavca v projektu;
G) fotokopije dokazil o izkušnjah izvajalca s področja dela z žrtvami trgovine z ljudmi ali s področja dela z ženskami žrtvami
nasilja;
H) v primeru, da izvajalec nima šifre oddelka 87 ali 88 po Uredbi priloži prvo stran
temeljnega akta in izvleček temeljnega akta,
iz katerega je razvidna njegova dejavnost
oziroma naloge.
IX. Naročnik bo pridobil po uradni dolžnosti naslednje dokumente oziroma potrdila:
– potrdilo o vpisu v Poslovni register Slovenije; izpisek o registraciji iz sodnega registra, potrdilo Urada Vlade RS za verske skupnosti o prijavi ustanovitve verske skupnosti,
odločba upravne enote o registraciji;
– obvestilo o identifikaciji izvajalca s strani AJPESA iz 4. točke V. splošnega pogoja;
– računovodske izkaze za leto 2008 (izkaz uspeha in bilanca stanja);
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu s področja socialnega varstva za strokovne delavce;
– dokazilo, da proti prijavitelju ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni
postopek ali postopek likvidacije, in tudi ni
prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe.
X. Rok, do katerega morajo biti oddane
vloge
1. Pisne vloge z zahtevanimi podatki je
potrebno poslati v zaprtih kuvertah na naslov: Ministrstvo za delo, družini in socialne
zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana.
Kuverte morajo biti v zgornjem levem
kotu jasno označene z oznako: »Ne odpiraj
– vloga!« »Javni razpis za projekt oskrbe
žrtev trgovine z ljudmi – krizna namestitev
v letu 2010 in v letu 2011«.
Pod oznako razpisa morata biti navedena naziv prijavitelja in njegov naslov.
2. Rok za oddajo vlog je 4. 1. 2010.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je zadnji dan roka za oddajo do 14.
ure oddana v glavni pisarni Ministrstva za
delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova
5, 1000 Ljubljana ali če je zadnji dan roka
oddana na pošti kot priporočena pošiljka.
3. Nepravočasne in nepravilno označene
vloge bodo vrnjene ponudnikom neodprte,
zato mora biti na vsaki pošiljki označen pošiljatelj. Iz nadaljnjega postopka ocenjevanja
bodo izločene vse vloge, ki ne bodo oddane
na predpisanem obrazcu.
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XI. Rok, v katerem bodo prijavitelji projektov obveščeni o izidu javnega razpisa
1. Prijavitelji bodo o izboru projekta obveščeni v roku 15 dni od dneva sprejetja
odločitve o dodelitvi sredstev.
2. Zoper sklep oziroma obvestilo bo ponudnik lahko vložil pritožbo na Ministrstvo
za delo, družino in socialne zadeve v roku
8 dni od prejema sklepa oziroma obvestila
o izbiri.
XII. Razpisna dokumentacija
Ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo (obrazec Oskrba žrtev trgovine z ljudmi –
krizna namestitev v letu 2010 in v letu 2011)
na recepciji Ministrstva za delo, družino in
socialne zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana, ali
na spletni strani Ministrstva za delo, družino
in socialne zadeve, http://www.mddsz.gov.
si/si/javna_narocila/javni_razpisi/, pod rubriko Javna naročila/javni razpisi.
Vlagatelji lahko v pisni obliki zahtevajo
dodatna pojasnila v zvezi s pripravo vloge,
ki jih mora naročnik prejeti najkasneje do
22. 12. 2007. Naročnik bo objavil odgovore
na uradni spletni strani ministrstva http://
www.mddsz.gov.si/si/javna_narocila/javni_razpisi/, pod rubriko Javna naročila/javni
razpisi, kjer je bil objavljen javni razpis.
Vprašanja lahko prijavitelji pošljejo po
pošti na naslov Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000
Ljubljana, ali po elektronski pošti na naslov
gp.mddsz@gov.si, s pripisom: »Dodatne informacije – javni razpis Oskrba žrtev trgovine z ljudmi – krizna namestitev v letu 2010
in v letu 2011«.
Kontaktni osebi v zvezi s predmetom
javnega razpisa sta: Marjeta Ferlan Istinič, (tel. 01/369-77-62) in Maja Pintar (tel.
01/369-77-92), v ponedeljek, sredo in petek,
od 9. do 10. ure.
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve
Št. 430-79/2009
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Javni razpis
za sofinanciranje vključevanja
gostujočih visokošolskih učiteljev
v pedagoški proces v letu 2010
Javni razpis za sofinanciranje vključevanja gostujočih visokošolskih učiteljev v pedagoški proces v letu 2010 (v nadaljevanju:
javni razpis) je sofinanciran iz Evropskega socialnega sklada, v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za
obdobje 2007–2013, razvojne prioritete 3.
»Razvoj človeških virov in vseživljenjskega
učenja«, prednostne usmeritve 3.3 »Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega
šolstva«.
1. Ime oziroma naziv in sedež posredniškega telesa oziroma naročnika in izvajalca
javnega razpisa, ki izvede vse postopke,
potrebne za dodelitev sredstev:
Naročnik in izvajalec javnega razpisa je
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Direktorat za visoko šolstvo, Sektor
za visoko šolstvo, Kotnikova 38, 1000 Ljub
ljana (v nadaljevanju: ministrstvo). Ministrstvo nastopa na področju kohezijske politike pri predmetnem javnem razpisu v vlogi
posredniškega telesa in zagotavlja finančna
sredstva za izvedbo javnega razpisa.
Ministrstvo je hkrati tudi izvajalec javnega razpisa.
2. Pravna podlaga
Zakon 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), Zakon o izvrševanju proračunov
Republike Slovenije za leti 2008 in 2009 (ZIPRS0809) (Uradni list RS, št. 114/07, 58/08,
58/08 – ZZdrS-E, 109/08 – ZJF-D, 26/09
(31/09 – popr.) in 59/09), Proračun Republike Slovenije za leto 2009 (Uradni list RS,
št. 114/07), Rebalans proračuna Republike
Slovenije za leto 2009 (Rb2009-1) (Uradni
list RS, št. 59/09), Pravilnik o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08), Resolucija o nacionalnem programu visokega šolstva
Republike Slovenije 2007–2010 (Uradni list
RS, št. 94/07), Zakon o visokem šolstvu
(Uradni list RS, št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/07 – ZŠtip, 15/08 Odl.
US in 64/08), Uredba (ES) št. 1081/2006
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o Evropskem socialnem skladu in
razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1784/1999 (UL
L 210, 31. 7. 2006; v nadaljevanju: Uredba
(ES) št. 1081/2006), Uredba Sveta (ES) št.
1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih
določbah o Evropskem skladu za regionalni
razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem in razveljavitvi Uredbe (ES) št.
1260/1999 (UL L 210, 31. 7. 2006; v nadaljevanju Uredba (ES) št. 1083/2006), Uredba
Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L 371,
27. 12. 2006; v nadaljevanju: Uredba (ES)
št. 1828/2006), Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013
(št. CCI 2007 SI 051 PO 001 z dne 21. 11.
2007), Uredba 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) in Sklep Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno
politiko, v vlogi organa upravljanja, št. OP
RČV 3/3/003-0-MVZT o potrditvi instrumenta, z dne 3. 12. 2009.
3. Predmet in namen javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vključevanja gostujočih visokošolskih
učiteljev v pedagoški proces na visokošolskih zavodih v letu 2010 na osnovi izbranega programa.
Sofinanciralo se bo plačilo stroškov honorarjev na podlagi avtorskih pogodb, dohodek za delo po podjemni pogodbi ali delo po
pogodbi o sodelovanju med visokošolskimi
zavodi v Republiki Sloveniji in gostujočimi
visokošolskimi učitelji, potnih stroškov in
stroškov bivanja gostujočih visokošolskih
učiteljev.
Namen javnega razpisa je spodbuditi
mobilnost visokošolskih učiteljev in drugih
strokovnjakov, ki bodo na visokošolskem
zavodu prispevali k izmenjavi strokovnega
znanja in izkušenj v okviru študijskih programov, razvoju študijske dejavnosti in h krepitvi mednarodnega sodelovanja.
4. Upravičeni prijavitelji in osnovni pogoji,
ki jih morajo prijavitelji izpolnjevati
4.1 Na javni razpis se lahko s programom gostovanja (v nadaljevanju: program)
prijavijo visokošolski zavodi v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: prijavitelji):
– ki so akreditirani pri Svetu Republike
Slovenije za visoko šolstvo in vpisani v razvid visokošolskih zavodov,
– ki izvajajo javnoveljavne študijske programe, vpisane v razvid, in
– so imetniki Erasmus univerzitetne listine (v nadaljevanju: prijavitelji).
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4.2 Gostujoči visokošolski učitelj (v nadaljevanju: kandidat) mora prihajati iz:
– tujega visokošolskega zavoda;
ali domače ali tuje:
– raziskovalne organizacije,
– gospodarske družbe,
– organizacije s področja kulture ali mora
biti
– neodvisni strokovnjak oziroma umetnik.
4.3. Neposredna pedagoška obveznost
(tj. predavanje, seminar, vaje) kandidata
mora znašati vsaj 6 ur.
4.4 Povrnjeni bodo dejanski upravičeni
stroški do največ 4.000,00 EUR na kandidata.
4.5 Prijavitelji se na ta javni razpis ne
morejo prijaviti z aktivnostmi, za izvajanje
katerih so že prejeli sredstva oziroma prejemajo sredstva iz drugih javnih razpisov
ali drugega vira financiranja iz državnega
proračuna, proračuna lokalnih skupnosti
ali proračuna EU. Vsebina vloge se mora
ujemati s predmetom in namenom javnega
razpisa.
5. Vsebina in priprava vloge
Vloga mora vsebovati:
– izpolnjena obrazca:
– Obrazec 1 OP RCV_VS: Prijavni obrazec
– Obrazec 2 OP RCV_VS: Program gostovanja.
6. Upravičeni stroški
6.1 Stroški programa so upravičeni le
pod pogoji, da:
– so v skladu s cilji programa, ki so navedeni v prijavnem obrazcu, in so potrebni
za njegovo izvedbo;
– so nastali znotraj obdobja upravičenosti stroškov, in sicer od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS, do 30. 6.
2010;
– niso in ne bodo financirani z drugimi viri
sredstev iz državnega proračuna, sredstev
lokalnih skupnosti ali EU.
6.2 Upravičeni stroški programa so stroški storitev, in sicer:
– delo po pogodbi o opravljanju storitev;
– delo po podjemni pogodbi;
– delo po avtorski pogodbi;
– potni stroški;
– stroški namestitev;
stroški plač niso upravičen strošek.
Davek na dodano vrednost (DDV) ni
upravičen strošek.
Višina posameznih upravičenih stroškov je navedena v specifikacijah. Dokazila za izkazovanje stroškov in metoda za
njihov izračun so navedena v Prilogi RD
2 – Navodila o upravičenih stroških, ki se
nahajajo v razpisni dokumentaciji in smiselno povzemajo Navodila organa upravljanja
o upravičenih stroških za sredstva evropske
kohezijske politike za programsko obdobje
2007–2013.
7. Merila za izbor vlog
Postopek za izbiro prejemnikov sredstev
bo vodila komisija za odpiranje in ocenjevanje prispelih vlog na javni razpis, imenovana
s strani ministra za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo (v nadaljevanju: komisija za
ocenjevanje).
1. korak:
program gostovanja se ovrednoti po merilih iz razpisa. Pripravi se ranglista prijaviteljev glede na dosežen rezultat.
Višina dodeljenih sredstev posameznemu prijavitelju se izračuna po formuli, in
sicer se vsota vseh zbranih točk prijavitelja
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deli s številom kandidatov v programu gostovanja. Tako deljeni rezultat se zaokroži
na eno decimalno mesto.
Zap. št.

1.

2.

3.

Merilo

Opis
da in organizacija, kjer
dela, je oddaljena več kot
400 km od organizacije
v Sloveniji
Kandidat prihaja iz tujine
da in organizacija,
kjer dela, je oddaljena
manj kot 400 km od
organizacije v Sloveniji
ne
Študijsko področje
Klasius 4 in 5
študijskega programa, kjer Klasius 1, 6 in 7
bo kandidat sodeloval, po
ostalo
Klasiusu
Kandidat prvič gostuje na da
visokošolskem zavodu
(v primeru univerze, na
ne
članici)
2. korak:
v nadaljnji izbor se uvrsti vse prijavitelje,
katerih program je ocenjen vsaj s 3 točkami
(prag). Oblikuje se prioritetna lista kandidatov v okviru posameznih programov na podlagi dobljenih ocen od najvišje do najnižje,
pri čemer so kandidati z enakim številom
točk uvrščeni po vrstnem redu, kot jih je na
listu uvrstil prijavitelj.
3. korak:
3.1: razpisana sredstva zadoščajo za
odobritev vseh programov, ki so presegli
prag. V tem primeru so odobreni vsi programi, ki so presegli prag.
3.2: razpisana sredstva NE zadoščajo
za odobritev vseh programov, ki so presegli prag;
v tem primeru, se sredstva med prijavitelje dodelijo po naslednjih kriterijih v sledečem vrstnem redu:
a) vsakemu prijavitelju se odobrita 2 kandidata, ocenjena z maksimalnim številom
točk (tj. 6 točk) – po vrsti, kot so navedeni
v posameznem programu gostovanja.
b) če so še razpoložljiva sredstva, se nadalje preveri, koliko sredstev je potrebnih za
sofinanciranje preostalih kandidatov, ki so
bili ocenjeni z maksimalnim številom točk (tj.
6 točk). Če razpisana sredstva zadoščajo za
odobritev vseh kandidatov v okviru posameznih programov, se odobrijo vsi. Če ne, se
po vrsti odobrijo kandidati v okviru programov, ki so višje uvrščeni na ranglisti.
c) če so še razpoložljiva razpisna sredstva, se odobrijo na način, da se ponovi
korak pod točko b), pri čemer se upošteva
naslednje najvišje število točk, s katerimi so
ocenjeni posamezni kandidati.
4. korak:
kandidati na posameznih programih, za
katere zmanjka razpisnih sredstev, se znotraj programa uvrstijo na rezervno listo, kar
pomeni, da v primeru odpovedi gostovanja
enega od odobrenih kandidatov, prijavitelj
lahko povabi oziroma razpoložljiva sredstva
porabi za sofinanciranje gostovanja naslednjega kandidata na rezervni listi.
8. Skupna okvirna višina razpisanih sredstev
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
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2007–2013, 3. razvojne prioritete: Razvoj
človeških virov in vseživljenjskega učenja;
prednostne usmeritve 3. 3: Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva.
Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev, ki jo bo ministrstvo namenilo v letu
2010 za sofinanciranje vključevanja gostujočih visokošolskih učiteljev v pedagoški
proces v letu 2010, je 400.000,00 EUR, in
sicer:
– 340.000,00 EUR – namenska sredstva
EU – Evropski socialni sklad (85%);
– 60.000,00 EUR – slovenska udeležba
(15%).
Sredstva bremenijo proračunski postavki
ministrstva:
– 6941 Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva – ESS-07-13 –
EU;
– 6985 Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva – ESS-07-13- slovenska udeležba.
Delež prispevka EU v celotnih javnih izdatkih znaša 85%, delež slovenskega prispevka pa 15%.
Intenzivnost sofinanciranja programa je
100%.
9. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Upravičeni so stroški, povezani z izvedbo
programa, ki so nastali in bili plačani od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu
RS in pred oddajo posameznega zahtevka za izplačilo, vendar najkasneje do 30. 6.
2010 (prijavitelji se na javni razpis lahko
prijavijo le s tistimi programi, ki bodo trajali
(enkrat) v obdobju od objave javnega razpisa v Uradnem listu RS, do 30. 6. 2010, kar
torej pomeni, da trajanje programa sovpada
z obdobjem upravičenosti stroškov).
10. Trajnostni razvoj: upravičenec se zavezuje, da bo pri izvajanju programa zagotovil varstvo okolja in s tem spodbujal načela, ki bodo posredno vplivala na trajnostni
razvoj v skladu s 17. členom Uredbe Sveta
(ES) št. 1083/2006
11. Zagotavljanje enakih možnosti: v javnem razpisu je zagotovljena enakost med
spoloma in preprečena vsakršna diskriminacija v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 16.
členom Uredbe (ES) št. 1083/2006.
12. Informiranje in obveščanje javnosti:
upravičenci morajo zagotoviti, da bodo pri
izvajanju predmeta pogodbe izpolnjevali
zahteve glede informiranja in obveščanja
javnosti v skladu z 8. in 9. členom Uredbe (ES) št. 1828/2006 in Navodili organa
upravljanja za informiranje in obveščanje
javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007–2013, ki
so objavljena na spletni strani: http://www.
euskladi.si/.
13. Morebitno dopolnilno financiranje:
dopolnilno financiranje, skladno s 34. členom Uredbe (ES) št. 1083/2006, ni predvideno.
14. Hranjenje dokumentacije
Upravičenec mora za potrebe bodočih
kontrol hraniti vso dokumentacijo o programu v skladu z veljavno zakonodajo oziroma
še najmanj do 31. 12. 2020. Pred iztekom
tega roka ga lahko ministrstvo podaljša.
Upravičenec je dolžan voditi stroške
programa v svojih evidencah na ločenem
stroškovnem mestu, tako da bo zagotovljen
pregled nad namensko porabo sredstev.
Upravičenec bo moral omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad iz-
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vajanjem programa, katerega sofinanciranje
temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega
javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani ministrstva, pristojnih organov Republike
Slovenije in s strani pristojnih organov EU (v
nadaljevanju: nadzorni organi).
Upravičenec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo
resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinanciranega programa.
V primeru kontrole na kraju samem bo upravičenec omogočil vpogled v računalniške
programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem programa. Ministrstvo bo upravičencu predhodno naznanilo izvedbo kontrole na
samem mestu. Ministrstvo v izjemnih primerih lahko opravi tudi nenajavljeno kontrolo
na samem mestu, kar bo upravičenec, v primeru odobritve sofinanciranega programa,
dolžan omogočiti.
15. Omejitve glede sprememb na programu v skladu s 57. členom Uredbe (ES) št.
1083/2006: ni relevantno.
16. Zahteve glede spremljanja prihodkov
programa: upravičenec mora dokumentirano spremljati in prikazovati prihodke programa. Če se pri izvajanju ustvarijo prihodki, je
treba za višino ustvarjenih prihodkov znižati
upravičene stroške.
17. Posledice glede ugotovitev o dvojnem financiranju posameznega programa
V primeru ugotovitve že pridobljenega
financiranja iz drugih javnih virov za isti program se vloga za takšen program zavrže.
V primeru naknadne ugotovitve dvojnega
financiranja programa, se lahko pogodba
razdre, upravičenec pa je dolžan ministrstvu
povrniti vsa neupravičeno prejeta sredstva
s pripadajočimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila v Proračun
Republike Slovenije.
Sredstva, izplačan upravičencu v skladu s to pogodbo, so izključno namenska
in jih sme upravičenec uporabljati izključno
za pokrivanje stroškov izvajanja programa
ter v skladu s pogoji, navedenimi v razpisu,
razpisni dokumentaciji in pogodbi.
Če ministrstvo ugotovi nenamensko porabo sredstev iz te pogodbe, vsebinsko,
časovno ali finančno nerealizacijo programa oziroma druge kršitve pogodbe, pozove
upravičenca, da jih v določenem roku odpravi. Če upravičenec ugotovljenih kršitev
v postavljenem roku ne odpravi, se pogodba
razdre, upravičenec pa je dolžan ministrstvu povrniti neupravičeno izplačana sredstva s pripadajočimi zamudnimi obrestmi od
dneva nakazila do dneva vračila v Proračun
Republike Slovenije.
18. 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.
Vsi podatki iz vlog so informacije javnega
značaja, razen tistih, ki jih prijavitelji posebej
označijo kot poslovno skrivnost. Poslovna
skrivnost se lahko nanaša na posamezen
podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Člani komisije za
ocenjevanje, bodo morali predhodno podpisati izjavo o zaupnosti.
Podatke, navedene v vlogi, ki niso del
poslovne skrivnosti, lahko ministrstvo in drugi organi, ki so vključeni v spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije javnega razpisa, uporabijo za evidence oziroma
sezname in analize.

19. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev, način
predložitve ter opremljenost vloge
Prijavitelji pošljejo vlogo po pošti ali oddajo osebno na naslov ministrstva. Rok za
oddajo vlog je ne glede na vrsto prenosa
pošiljke do 8. 1. 2010 do 14. ure v Glavno pisarno Ministrstva za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, 1000
Ljubljana.
Vloga mora biti predložena v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – prijava na Javni
razpis za sofinanciranje vključevanja gostujočih visokošolskih učiteljev v pedagoški
proces v letu 2010«, z navedbo polnega
naziva in naslova pošiljatelja v enem pisnem
izvodu ter enkrat v elektronski obliki.
Kot pravočasne se štejejo vloge, ki prispejo na Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo do izteka navedenega
roka ne glede na vrsto prenosa pošiljke.
Nepravočasne in nepravilno označene
vloge se s sklepom zavržejo.
20. Datum odpiranja vlog za dodelitev
sredstev
Odpiranje prispelih vlog za dodelitev
sredstev bo izvedeno tretji delovni dan po
roku, določenem za predložitev vlog, in sicer
na sedežu ministrstva, Kotnikova 38, 1000
Ljubljana. Odpiranje vlog zaradi pričakovanega večjega števila vlog ne bo javno. Odpiranje bo opravila komisija za ocenjevanje,
imenovana s strani ministra za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.
V primeru nepopolnih vlog bodo prijavitelji v roku 8 dni od odpiranja vlog pozvani
k dopolnitvi vloge. Prijavitelji bodo lahko vlogo dopolnili v roku 10 dni od prejema poziva
za dopolnitev. Vloga, ki je prijavitelj ne bo
dopolnil v skladu s pozivom za dopolnitev,
se s sklepom zavrže.
21. Obveščanje o izboru
O izboru in dodelitvi sredstev odloči
s sklepom minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Prijavitelji bodo o izbiri
obveščeni najkasneje v roku 60 dni od datuma odpiranja vlog. Hkrati bodo obveščeni
tudi prijavitelji, ki ne bodo izbrani.
Prijavitelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa in da mu
razpisana sredstva neupravičeno niso bila
dodeljena, lahko v 8 dneh od prejema sklepa vloži pritožbo. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje
vloge. Vložena pritožba ne zadrži podpisa
pogodb z izbranimi prijavitelji. Ministrstvo
mora o pritožbi odločiti v roku 15 dni s sklepom.
Hkrati s sklepom o izboru bo ministrstvo
izbrane prijavitelje in prejemnike sredstev
pozvalo k podpisu pogodbe. Če se prejemnik v 8 dneh od prejema poziva nanj ne
odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za
pridobitev sredstev.
Rezultati javnega razpisa so informacije
javnega značaja in bodo javno objavljeni na
spletni strani ministrstva.
22. Razpisna dokumentacija: prijavni
obrazec in razpisna dokumentacija bodo zainteresiranim prijaviteljem dostopni na spletni strani ministrstva www.mvzt.gov.si pod
rubriko Javni razpisi, z dnem objave javnega
razpisa v Uradnem listu RS.
23. Dodatne informacije in obveščanje
Vsa dodatna pojasnila v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani prijavitelji do konca javnega razpisa dobijo
tudi na elektronskem naslovu: marija.bergant@gov.si oziroma pri Mariji Bergant na
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tel. 01/478-46-00, vsak delovni dan med
9. in 11. uro.
Ostale zahteve so podrobneje opredeljene v razpisni dokumentaciji.
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo
Ob-8141/09
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) in s Pravilnikom o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št. 109/02,
25/04 in 104/05) Ministrstvo za kulturo (v
nadaljevanju: Ministrstvo) objavlja
javni razpis
za izbor kulturnih projektov na
področjih umetnosti, ki jih bo v letu
2010 sofinancirala Republika Slovenija
iz proračuna, namenjenega za kulturo
(v nadaljevanju: projektni razpis
JPR-UM-2010)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova 10, Ljubljana.
1. Predmet razpisa, razpisna področja
in cilji razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov nevladnih in zasebnih kulturnih
organizacij, katerih programi niso bili izbrani
na javnem razpisu JPR-PROG-2010–2013;
javnih zavodov, ki v letu 2009 niso neposredno pozvani k predložitvi programa dela in
finančnega načrta za leto 2010 s strani ministrstva, ter posameznic in posameznikov,
ki delujejo na področjih umetnosti. Razpis
se nanaša na naslednja področja ustvarjanja in posredovanja javnih kulturnih dobrin:
glasbena umetnost, intermedijska umetnost,
likovna umetnost, uprizoritvena umetnost,
mednarodno sodelovanje in rezidenčne
udeležbe na področjih glasbene umetnosti,
intermedijske umetnosti, likovne umetnosti
in uprizoritvene umetnosti
Ministrstvo za kulturo bo kulturne projekte na področju umetnosti v letu 2010 v okviru projektnega razpisa JPR-UM-2010 podpiralo v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji:
podpiranje, vrhunskih, kakovostnih, izvirnih,
prepoznavnih, konkurenčnih, po izrazu raznolikih in prodornih projektov s področja
umetnosti v domačem in mednarodnem kulturnem prostoru, spodbujanje koprodukcij,
povečanje dostopnosti kulturnih dobrin in
vrhunske ustvarjalnosti na celotnem območju Slovenije, spodbujanje programskega in
poslovnega sodelovanja med javnim in nevladnim sektorjem ter obeh z mednarodnimi
partnerji, podpiranje uvrstitve projektov na
priznane mednarodno uveljavljene in profilirane festivale, sejme (z izjemo izbranih
mednarodnih sejmov na področju likovne
umetnosti, ki bodo predmet posebnega ciljnega poziva) in prireditve na referenčnih
prizoriščih v tujini, neposredno podpiranje
ustvarjalcev in poustvarjalcev, postopno
vzpostavljanje mreže kulturnih središč v posameznih regijah, spodbujanje mobilnosti
vrhunskih umetnikov in njihovih del.
2. Pomen izrazov in upravičenost stroškov
Nevladne in zasebne kulturne organizacije s statusom pravne osebe so: društva,
ustanove in druge nevladne organizacije ter
zavodi in gospodarske organizacije, ki delujejo na razpisnih področjih. Javni zavodi so
pravne osebe, registrirane za opravljanje
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javne službe s področja kulture. Posamezniki so avtorji in avtorice, ki delujejo na razpisnih področjih. Samozaposleni na področju
kulture so fizične osebe, ki so vpisane v razvid ministrstva za kulturo in ki delujejo na
razpisnih področjih.
Odgovorna oseba prijavitelja projekta je
odgovorni nosilec projekta v vlogi organizatorja, producenta izvajalca ali založnika, ki
poslovno in vsebinsko predstavlja in zastopa kulturno organizacijo, oziroma posameznik v vlogi avtorja (slovnična oblika velja
za oba spola).
Posamezno področje razpisa se deli na
ločena podpodročja, ki so vsebinsko opredeljena (denimo: glasbena umetnost: produkcija in postprodukcija itd.; uprizoritvena umetnost: produkcija in postprodukcija
v Sloveniji; likovna umetnost: organizacija
razstavnih projektov, delovne štipendije
…).
Projekt je posamična kulturna aktivnost,
ki je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota in bo izveden v letu 2010, njegovo
vsebino in celotni obseg je mogoče razbrati
iz prijaviteljevega izpolnjenega prijavnega
obrazca, vsebinske utemeljitve in obveznih
prilog.
Neposredna podpora ustvarjalcem in
ustvarjalkam (posameznikom in posameznicam) v obliki delovnih štipendij je namenjena zagotavljanju spodbudnih pogojev za
ustvarjalno in raziskovalno delo samozaposlenih v kulturi in mobilnosti samozaposlenih
umetnikov in umetnic na razpisnih področjih ter posledično vzpostavitvi kvalitetne
umetniške produkcije in razvoju celotnega
področja. Kot obliko neposredne podpore
omogoča projektni razpis dodelitev delovnih
štipendij, ki so namenjene izključno posamezniku. Za delovno štipendijo lahko zaprosi tudi posameznik, ki izkazano deluje
v skupini, vendar lahko na istem razpisu
kandidira le en član in le na enem razpisnem
področju.
Zaprošeni znesek financiranja posameznega projekta ne sme presegati 70% predvidenih stroškov, Izjeme so projekti z naslednjih podpodročij: naročila izvirnih glasbenih
del in koreografij (do 100%, gl. razpisno
dokumentacijo!), ter delovne štipendije, kjer
posamezna znaša 11.000 € bruto na področju glasbene umetnosti in 8.000 € bruto na
področjih intermedijske in likovne umetnosti,
ter rezidenčne udeležbe, kjer je možna višina dodeljenih sredstev največ 50% predvidenih stroškov oziroma do 4.000 € bruto na
posamično udeležbo.
Na področjih likovne umetnosti in intermedijske umetnosti ministrstvo kot upravičene stroške na podpodročjih: organizacija
razstavnih projektov v Sloveniji, oziroma
Produkcija in postprodukcija v Sloveniji,
priznava naslednje najnižje bruto obsege
avtorskih honorarjev (razstavnin): najmanj
300 € za osebno razstavo iz tekoče produkcije, najmanj 1.100 € za pregledno razstavo
in najmanj 2.100 € za retrospektivno razstavo. Skladno s prednostnimi kriteriji razpisa
bodo višje podprti projekti, ki predvidevajo
stimulativno vrednotenje avtorskega dela.
Finančna uravnoteženost pomeni, da
se skupne vrednosti predvidenih odhodkov
(stroškov) in prihodkov celotnega projekta,
prikazanih v finančni zgradbi, ujemajo.
3. Osnovna razpisna področja: opredelitev področij in podpodročij razpisa je navedena v prijavnih obrazcih 1 in je sestavni del
razpisne dokumentacije.
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3.1. Uprizoritvena umetnost:
Projektni razpis obsega naslednje podpodročje:
– produkcija in postprodukcija v Sloveniji.
3.2. Glasbena umetnost
Projektni razpis obsega naslednja podpodročja:
– glasbena produkcija in postprodukcija
v Sloveniji,
– glasbeno založništvo (izdaja na nosilcih zvoka, notne izdaje),
– naročila izvirnih glasbenih del in koreografij,
– delovne štipendije.
3.3. Likovna umetnost
Projektni razpis obsega naslednji podpodročji:
– organizacija razstavnih projektov v Sloveniji,
– delovne štipendije.
3.4. Intermedijska umetnost
Projektni razpis obsega naslednja podpodročja:
– produkcija in postprodukcija v Sloveniji,
– delovne štipendije.
3.5. Mednarodno sodelovanje in rezidenčne udeležbe
Projektni razpis obsega na področjih
glasbene umetnosti, intermedijske umetnosti, likovne umetnosti in uprizoritvene umetnosti naslednja podpodročja:
– gostovanja v mednarodnem prostoru,
– interdisciplinarne predstavitve slovenskih umetniških projektov na referenčnih prizoriščih v mednarodnem prostoru,
– rezidenčne udeležbe v mednarodnem
prostoru.
Predstavitve Slovenije na izbranih mednarodnih umetniških sejmih na področju
likovne umetnosti so predmet posebnega
javnega ciljnega poziva.
4. Splošni in posebni pogoji za sodelovanje na razpisu
4.1. Na razpis se lahko prijavijo le prijavitelji projektov (upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje splošne pogoje:
– da kot javni zavodi v letu 2009 niso
neposredno pozvani k predložitvi programa dela in finančnega načrta za leto 2010
s strani ministrstva (obvezno dokazilo: originalna izjava prijavitelja) ali da kot prijavitelji projekta javnih kulturnih programov
niso bili izbrani na javnem razpisu JPPROG-2010–2013 ali večletnem projektnem razpisu JPR-VP-2010-2013, z izjemo
prijaviteljev na razpisu JPR-VP-2010-2013
s področja uprizoritvene umetnosti podpodročje Organizacija mednarodnih festivalov
in platform;
– da so pravne osebe ali samostojni podjetniki, registrirani za opravljanje kulturnoumetniških 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);
– ali so samozaposleni na področju kulture, vpisani v razvid ministrstva za kulturo,
ali posamezniki oziroma posameznice, ki
delujejo na razpisanih področjih (obvezno
dokazilo: seznam del na razpisnem področju!) in imajo stalno prebivališče v RS;
– da prijavljajo projekte, ki bodo v celoti
realizirani v letu 2010 (obvezno dokazilo:
originalna izjava prijavitelja!);
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– da so v primeru, da so bili pogodbena
stranka Ministrstva za kulturo v letih 2008
in 2009, izpolnjevali vse pogodbene obveznosti (obvezno dokazilo: originalna izjava
prijavitelja!);
– da predlagajo projekte, katerih zaprošeni znesek financiranja ne presega najvišje možne višine zaprošenih sredstev, ki so
opredeljena na posameznih področjih, ter
upošteva najnižje zneske avtorskih honorarjev, opredeljene v 2. točki razpisa za področji intermedijske in likovne umetnosti,
– da ne prijavljajo projektov, ki so bili
v letu 2009 oziroma za leto 2010 že izbrani
na katerem od javnih letnih in/ali štiriletnih
projektnih razpisov ministrstva – z izjemo
koprodukcij na področju uprizoritvene umetnosti (obvezno dokazilo: originalna izjava
prijavitelja!);
– da ne prijavljajo projektov, izbranih
na razpisih Filmskega sklada RS, Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, Javne
agencije za knjigo RS in drugih ministrstev
– z izjemo koprodukcij na področju uprizoritvene umetnosti (obvezno dokazilo: originalna izjava prijavitelja!),
– da dovoljujejo objavo osebnih podatkov z namenom vodenja razpisa in objave
rezultatov razpisa na spletni strani Ministrstva, skladno z zakonom o dostopnosti
informacij javnega značaja in zakona o varstvu osebnih podatkov (originalna izjava
prijavitelja);
– da se prijavitelj z istim projektom na ta
razpis prijavi samo enkrat (nadaljevanje variacije projektov iz preteklih let niso predmet
tega razpisa);
– da za isti projekt na razpis poda vlogo
le en prijavitelj – z izjemo koprodukcij na
področju uprizoritvene umetnosti;
– da se v primeru ustvarjanja v umetniški
skupini za delovno štipendijo na isti razpis
prijavi le en posameznik in samo na eno
razpisno področje
in
4.2. posebne pogoje na posameznih
podpodročjih razpisa:
4.2.1. Uprizoritvena umetnost
4.2.1.1. Podpodročje produkcija in postprodukcija v Sloveniji
Na razpisu lahko kandidirajo prijavitelji:
– ki so v obdobju 2007–2009 realizirali
vsaj tri produkcije s področja uprizoritvenih
umetnosti;
ali ki so realizirali vsaj eno produkcijo
s področja uprizoritvenih umetnosti in kot
soustvarjalci sodelovali vsaj še pri treh drugih produkcijah s področja uprizoritvenih
umetnosti (realizacija produkcije, četudi je
prijavitelj v njej sodeloval, se ne šteje tudi
kot prijaviteljevo sodelovanje kot soustvarjalec pri produkciji);
ali ki so kot posamezniki, ki niso vpisani
v razvid samozaposlenih v kulturi, kot soustvarjalci sodelovali v vsaj štirih produkcijah
s področja uprizoritvenih umetnosti;
– ki zaprošajo za največ 70% celotne
vrednosti projekta in za največ 50.000 €;
– ki v primeru, da je prijavitelj posameznik, ki ni vpisan v razvid samozaposlenih
v kulturi pri Ministrstvu za kulturo RS, zaproša izključno za sofinanciranje svoje avtorske
storitve (avtorski honorar).
4.2.1.2. Koprodukcije
Na področju uprizoritvene umetnosti lahko prijavitelji, ki imajo status pravne osebe,
prijavljajo projekte kot koprodukcije. Koprodukcije so po obsegu in kvaliteti nadstandardni projekti več izvajalcev (prijaviteljev),
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katerih stroški izvedbe so upravičeni za
sofinanciranje, če so natančno razmejeni
v koprodukcijskem dogovoru in se ne prekrivajo.
Prijavitelji lahko v koprodukciji prijavljajo
projekt kot:
– Mala koprodukcija – vsak koproducent
lahko zaproša za 40% zaprošenih sredstev
(vendar vsi koproducenti skupaj, ne glede
na skupno število koproducentov, ne morejo
zaprositi za več kot 100% zaprošenih sredstev. Zaprošena vrednost projekta male koprodukcije v celoti ne sme presegati 50.000
€);
– Srednja koprodukcija – vsak koproducent lahko zaproša za 70% zaprošenih
sredstev (vendar vsi koproducenti skupaj,
ne glede na skupno število koproducentov,
ne morejo zaprositi za več kot 200% zaprošenih sredstev. Zaprošena vrednost projekta srednje koprodukcije v celoti ne sme
presegati 100.000 €);
– Velika koprodukcija – vsak koproducent lahko zaproša za 100% zaprošenih
sredstev (vendar vsi koproducenti skupaj,
ne glede na skupno število koproducentov, ne morejo zaprositi za več kot 300%
zaprošenih sredstev. Zaprošena vrednost
projekta velike koprodukcije v celoti ne sme
presegati 150.000 €);
Celotna zaprošena vrednost ne sme presegati 70% celotne vrednosti nadstandardnega projekta.
4.2.2. Glasbena umetnost
4.2.2.1. Podpodročje Glasbena produkcija in postprodukcija v Sloveniji
– na razpisu lahko kandidirajo prijavitelji projekta, ki so v obdobju med 2007 do
2009 organizirali vsaj tri glasbeno scenske,
folklorne ali baletne produkcije ter postprodukcije;
– prijavitelj lahko prijavi glasbeno scenske, folklorne in baletne produkcije ter produkcije posameznih koncertnih gostovanj,
katerih premiera in postprodukcija bo v letu
2010;
– najvišja zaprošena vsota za glasbeno
scensko, folklorno in baletno produkcijo ne
sme presegati 50.000 € in 70% predvidenih
stroškov;
– najvišja zaprošena vsota za produkcijo
posameznega koncertnega gostovanja ne
sme presegati 12.000 € in 70% predvidenih
stroškov.
4.2.2.2. Podpodročje Glasbeno založništvo (notne izdaje in izdaje na nosilcih
zvoka)
– posamezna izdaja na nosilcu zvoka
(zgoščenka, DVD ..) mora obsegati najmanj
45 minut posnetega materiala;
– posamezna notna izdaja mora obsegati najmanj pet strani;
– posamezna izdaja mora iziti v najmanj
300 izvodih;
– posamezna izdaja mora biti uvrščena v založniški program prijavitelja oziroma
drugega založnika za leto 2010;
– najvišja zaprošena vsota za izdajo na
nosilcu zvoka ne sme presegati 4.200 € in
70% vseh predvidenih stroškov;
– najvišja zaprošena vsota za notno izdajo ne sme presegati 8.400 € in 70% vseh
predvidenih stroškov.
4.2.2.3. Podpodročje naročila izvirnih
glasbenih del in koreografij
– vsako naročeno izvirno slovensko glasbeno delo ali koreografija mora biti v letu
2010 najmanj enkrat javno predstavljeno ali
arhivirano;

– zaprošena sredstva morajo biti usklajena s tarifami sofinanciranja avtorskih honorarjev na področju glasbene, glasbenoscenske, plesne in baletne ustvarjalnosti.
4.2.2.4. Podpodročje Delovne štipendije
Na razpisu lahko kandidirajo prijavitelji:
– ki so vpisani v razvid samozaposlenih
na področju kulture pri Ministrstvu za kulturo RS in delujejo na področju glasbene
umetnosti;
– katerih vsaj dvajset del je bilo javno
predstavljenih ali arhiviranih;
– ki za leto 2008 in 2009 niso prejemniki
štipendije iz naslova knjižničnega nadomestila, ki presega bruto 6.773,52 € letno;
– ki v letu 2008 in 2009 niso prejeli delovne štipendije Ministrstva za kulturo RS.
4.2.3. Likovna umetnost
4.2.3.1 Podpodročje Organizacija razstavnih projektov v Sloveniji
Pogoje za sodelovanje na razpisu izpolnjujejo prijavitelji projekta:
– ki so v obdobju med 2007 do 2009
organizirali vsaj štiri razstave, ali bili na njih
aktivno udeleženi (Obvezna priloga 4: Seznam razstavnih projektov in medijskih odzivov v obdobju 2007–2009);
– ki prijavljajo največ dva projekta fizične
osebe največ enega;
– ki zagotavljajo strokovno izvedbo projekta (Obvezna priloga: podpisana izjava
kustosa ali izjava organizatorja, da redno
ali pogodbeno zaposluje kustosa; za fizične
osebe je obvezna izjava galerije ali kustosa);
– ki prijavljajo projekte, pri katerih zaprošena vsota na posamezen projekt znaša
največ 70% njegove celotne vrednosti in ne
presega vsote 10.000 €.
4.2.3.2. Podpodročje Delovne štipendije
Na razpisu lahko kandidirajo avtorji
– ki so imeli v zadnjih treh letih,
2007–2009, vsaj pet osebnih razstav doma
in/ali v tujini ali bili vključeni v isto število
selekcioniranih razstavnih projektov (mlajši
od 35 let vsaj 3); ali sedem strokovnih člankov ali tri samostojne publikacije doma in/
ali v tujini (v primeru, da je prijavitelj kustos
in/ali kritik in publicist) Obvezna priloga 4:
Seznam razstavnih projektov in medijskih
odzivov v obdobju 2005–2009);
– ki so vpisani v razvid samozaposlenih
na področju kulture pri Ministrstvu za kulturo
RS in delujejo izrazito na področju likovne
umetnosti;
– ki za leto 2008 in 2009 niso prejemniki
štipendije iz naslova knjižničnega nadomestila, ki presega bruto 6.773,52 € letno;
– ki v letih 2007, 2008 in 2009 niso prejeli
delovne štipendije Ministrstva za kulturo in
v zadnjih dveh letih niso kandidirali za projekt delovne štipendije na katerem od drugih
področij umetnosti, razen na likovnem.
4.2.4. Intermedijska umetnost
4.2.4.1. Podpodročje Produkcija in postprodukcija v Sloveniji
Na razpisu lahko sodelujejo prijavitelji:
– ki z avtorskimi projekti in postprodukcijami izkazujejo, da so v obdobju 2008-2009
delovali pretežno na področju intermedijske
umetnosti;
– katerih najvišja zaprošena vsota za
projekt znaša največ 70% celotne vrednosti
projekta in ne presega 10.500 €;
– ki prijavljajo največ dva projekta, fizične
osebe največ enega;
– ki pri svojih projektih izkazujejo ustrezne medijske odzive.
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4.2.4.2. Podpodročje Delovne štipendije
Na razpisu lahko kandidirajo avtorji:
– ki so v letu 2009 izvedli vsaj tri samostojne projekte s področja intermedijske
umetnosti ali, da
– kot mladi podiplomski avtorji izkazujejo
odmevno študijsko produkcijo, nagrade in/
ali ustrezna strokovna priporočila;
– ki izkazujejo ustrezno utemeljen delovni načrt za vsaj polovico načrtovane dejavnosti na intermedijskem področju v letu
2010, ostali del pa so pripravljeni enakovredno izkazati v okviru zaključnega letnega
poročila;
– ki so vpisani v razvid samozaposlenih
na področju kulture pri Ministrstvu za kulturo
RS in delujejo izrazito na področju intermedijske umetnosti;
– ki v letu 2008 in 2009 niso prejeli delovne štipendije Ministrstva za kulturo.
4.2.5. Mednarodno sodelovanje in rezidenčne udeležbe
4.2.5.1. Na razpis se lahko prijavijo le
prijavitelji projektov (upravičene osebe), ki
poleg splošnih izpolnjujejo še naslednje posebne pogoje:
– izkazujejo originalno vabilo tujega
organizatorja ali producenta v okviru referenčnega tujega prizorišča, ta pa objektivno

Št.

in zavezujoče izkazuje del sofinanciranja
konkretnega gostovanja, predstavitve ali
rezidenčne udeležbe v mednarodnem prostoru;
– so imeli v zadnjih treh letih vsaj tri realizacije projektov v mednarodnem prostoru;
– da so pri rezidenčnih udeležbah vpisani v razvid samozaposlenih na področju
kulture pri Ministrstvu za kulturo;
– zaprošeni znesek financiranja posameznega projekta mednarodnega sodelovanja
ne sme presegati 70% predvidenih stroškov
in največ 15.000 €;
– zaprošeni znesek financiranja rezidenčne udeležbe ne sme presegati 50%
predvidenih stroškov in največ 4.000€.
4.3. Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija
za odpiranje vlog, ki jo izmed uslužbencev
Ministrstva za kulturo imenuje ministrica, za
področja, ki so predmet razpisa. Komisija za
odpiranje vlog bo predlagala zavržbo vlog
neupravičenih prijaviteljev 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 prijaviteljem projekta ne sklene pogodbe. Prav tako lahko
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v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti razveže že
sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih
sredstev pa zahteva povračilo sredstev.
Opozorilo:
V primeru,
– če se prijavitelj z istim projektom (oziroma štipendijo ali rezidenčno udeležbo) prijavi na razpis več kot enkrat,
– če prijavitelj prijavi več projektov od
dovoljenih v okviru posebnih pogojev na posameznem podpodročju, ali
– če isti projekt na razpis prijavi več prijaviteljev – z izjemo koprodukcij na področju
uprizoritvene umetnosti,
– če za delovno štipendijo na istem razpisu, ne glede na področja, kandidira več
kot en član umetniške skupine
se vse vloge prijavitelja, ki poda na razpis več vlog za isti projekt (oziroma štipendijo ali rezidenčno udeležbo), ali ki
prekorači število prijav na posameznem
podpodročju, oziroma vloge vseh prijaviteljev, ki prijavljajo isti projekt na razpis, ne
glede na področje oziroma podpodročje,
zavržejo iz razloga neizpolnjevanja splošnih pogojev (kot neupravičene osebe).
Dokumentacija, ki je priložena vlogi, se
ne vrača!

5. Razpisni kriteriji
5.1. Splošni razpisni kriteriji za vsa razpisana področja, razen za rezidenčne udeležbe in delovne štipendije:
reference ter aktualna in kakovostna ponudba avtorja, avtorskih skupin ter ostalih izvajalcev in podizvajalcev projekta;
reference prijavitelja projekta, stopnja prepoznavnosti;
izkazovanje izvirne zasnove in ustvarjalnosti v pristopu in izvedbi; tehtnost vsebinske obrazložitve in utemeljitve
projekta;
izkazovanje ciljev, ki presegajo lokalne interese in predvidena prepoznavnost v slovenskem kulturnem prostoru in/ali
v mednarodni javnosti (prednostno v kulturnem prostoru EU)
predvidena dostopnost (število obiskovalcev, udeležencev) in predvideni številčni doseg po načelu teritorialnosti
(slovenski kulturni prostor, evropsko občinstvo, svetovno občinstvo);
stopnja izvedljivosti projekta; stopnja predlagane finančne soudeleženosti prijavitelja z lastnimi ali pridobljenimi
sredstvi; glede na obseg in vsebino realno ovrednoten in uravnotežen projekt;
projekt, ki mu ni moč pripisati pretežne komercialne naravnanosti.
sodelovanje v programu Svetovne prestolnice knjige 2010 in/ali priprave Evropske prestolnice kulture 2012
1
2
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20
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32

Društva, ki delujejo v javnem interesu, prejmejo pri tem kriteriju dodatno točko.
Ne velja za področje Mednarodnega sodelovanja.

5. 2. 1. Razpisni kriteriji za rezidenčne udeležbe:
reference avtorjevega dela, s poudarkom na obdobju 2008–2009; obseg in aktualnost njegovega opusa v tem obdobju
ali izkazana posebna nadarjenost perspektivnega mladega ustvarjalca (študijska produkcija, nagrade, priporočila,
medijski odzivi),
kvaliteta, izvirnost, prepoznavnost in umeščenost avtorjevega dela v slovenskem kulturnem prostoru in/ali v
mednarodnem prostoru, predvsem znotraj EU,
uveljavljenost in prepoznavnost avtorja v strokovni javnosti (npr.: državne, mednarodne, strokovne, študijske in
stanovske nagrade, poglobljene refleksije o avtorjevem delu v strokovni literaturi in medijskih odzivih, uvrstitve
v nacionalne, študijske in mednarodne predstavitve sodobne umetnosti na izbranem področju ipd.),
referenčnost rezidence in kaj nudi avtorju za časa bivanja (javne predstavitve, povezovanja z drugimi
organizacijami in institucijami, sodelovanja z drugimi umetniki in umetnicami ter avtorskimi skupinami,
vključevanja v programe in projekte v okviru rezidence ipd.).

25
25
25
25

5.3.1. Razpisni kriteriji za delovne štipendije:
reference avtorjevega dela, s poudarkom na obdobju 2008-2009; obseg in aktualnost njegovega opusa v tem obdobju
ali izkazana posebna nadarjenost perspektivnega mladega ustvarjalca (študijska produkcija, nagrade, priporočila,
medijski odzivi)
kvaliteta, izvirnost, prepoznavnost in umeščenost avtorjevega dela v slovenskem kulturnem prostoru in/ali
v mednarodnem prostoru, predvsem znotraj EU
uveljavljenost in prepoznavnost avtorja v strokovni javnosti (npr.: državne, mednarodne, strokovne, študijske in
stanovske nagrade, poglobljene refleksije o avtorjevem delu v strokovni literaturi in medijskih odzivih, uvrstitve
v nacionalne, študijske in mednarodne predstavitve sodobne umetnosti na izbranem področju ipd.)
zasnova avtorsko prepričljivega delovnega načrta za obdobje 2010

25
25
25
25
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5.4. Prednostni razpisni kriteriji po razpisnih področjih:
5.4.1. Uprizoritvena umetnost
Prednostno bodo obravnavani projekti, ki:
se prijavljajo v koprodukciji z javnimi zavodi, tujimi producenti, drugimi koproducenti in v finančno strukturo
projekta vključujejo finančni delež koproducenta in/ali evropskih ali drugih tujih skladov
izdelan in realen terminski plan realizacije produkcije in postprodukcije v letu 2010 ter terminsko planiranje
realizacije produkcije (premiere projekta) tako, da je omogočena tudi postprodukcija (več ponovitev) v letu 2010
raznolikost uprizoritvenega izraza projekta; pomembnost za razvoj uprizoritvene umetnosti

10
5
15

5.4.2. Glasbena umetnost
Prednostno bodo obravnavani projekti, ki:
izkazujejo visoko zastopanost slovenske ustvarjalnosti in poustvarjalnosti
izpostavljajo skrb za arhiviranje glasbene dediščine in/ali za medijsko posredovanje glasbenih dogodkov in del
(zagotavljanje primerne dostopnosti)
zagotavljajo razpršenost vrhunskih glasbenih vsebin po področjih, kjer je kakovostne tovrstne ponudbe premalo.

10
10
10

5.4.3. Likovna umetnost:
Prednostno bodo obravnavani projekti, ki:
izkazujejo sodobne študijske pristope v predstavljanju in popularizaciji sodobne likovne umetnosti ter upoštevajo
njihovo raznolikost v slovenskem in mednarodnem kulturnem prostoru
vključujejo raziskovanje in prispevajo k razvoju likovne umetnosti
načrtujejo posebne popularizacijske programe
vključujejo mlajše avtorje in kuratorje, ter samozaposlene na področju kulture
predvidevajo stimulativno neposredno podporo ustvarjalcem v obliki razstavnin
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5
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5

5.4.4. Intermedijska umetnost
Prednostno bodo obravnavani projekti, ki:
zagotavljajo produkcijsko vpetost projektov v mednarodni prostor, predvsem v EU
se vključujejo v aktualne pojave in vsebine na področju digitalne kulture in umetnosti
se povezujejo z drugimi slovenskimi ali mednarodnimi intermedijskimi producenti
so, glede prijemov in delovanja, profilirani in prepoznavni znotraj intermedijskega področja

5
10
5
10

5.4.5. Mednarodno sodelovanje
Prednostno bodo obravnavani projekti, ki:
se vključujejo v aktualne pojave in vsebine v kulturi in umetnosti in so pomembni za razvoj;
sodelujejo v programih tujih EPK (Istanbul 2010, Pecs 2010 in Essen 2010) ali bodo izvedeni v prestolnicah EU
(predvsem v Madridu v prvi polovici leta 2010 in v Bruslju v drugi polovici leta 2010) ali v okviru Slovenske čitalnice
v Regensburgu;
z vsebinsko zasnovo izkazujejo spodbujanje medkulturnega dialoga;
zagotavljajo produkcijsko vpetost projektov v mednarodni prostor, predvsem v EU, ali omogočajo povezovanje avtorjev
z drugimi slovenskimi in mednarodnimi producenti ter zagotavljajo reciprociteto sodelovanja in mobilnost

6. Uporaba kriterijev
6.1. Izbrani bodo tisti projekti, ki bodo
v postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni višje.
Povzetek načina ocenjevanja: splošni
in prednostni razpisni kriteriji za posamezna razpisna področja in podpodročja so
ovrednoteni s točkami, pri čemer je pri posameznem kriteriju in prednostnem kriteriju
navedena najvišja možna višina doseženih
točk. Najvišje možno število prejetih točk za
projekt je 100 točk, financirani pa so lahko
projekti, ki prejmejo najmanj 81 točk. Višina
odobrenih sredstev za projekt je odvisna od
skupne višine prejetih točk za posamezen
projekt (od 81 do 100 točk), obsega in realne finančne zahtevnosti projekta ter okvira
sredstev, ki so namenjena razpisu.
6.2. Uporaba kriterijev za delovne štipendije in rezidenčne udeležbe
Za posamezno delovno štipendijo in rezidenčno udeležbo je najvišje število prejetih
točk 100 točk. Izbrani bodo tisti kandidati,
ki bodo v postopku izbire prejeli najmanj 90
točk in ki bodo v postopku izbire in vrednotenja ocenjeni višje.

7. Predvidena vrednost
Predvidena vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet projektnega razpisa 11 (JPR11-UM-2009) je:
1.044.500,00 €;
Predvidene razpisne vrednosti po razpisnih področjih so naslednje:
7.1. Uprizoritvena umetnost: predvidoma
200.000,00 €,
7.2. Glasbena umetnost: predvidoma
285.500,00 €,
od tega predvidoma za 5 delovnih štipendij skupaj 55.000 € bruto.
7.3. Likovna umetnost: predvidoma
220.000,00 €,
od tega predvidoma za 15 delovnih štipendij skupaj 120.000 € bruto.
7.4. Intermedijska umetnost: predvidoma
118.000,00 €,
od tega predvidoma za do 10 delovnih
štipendij po 8.000 €, 38.000 € pa predvidoma za podpodročje Produkcija in postprodukcija.
7.5. Mednarodno sodelovanje: predvidoma 221.000,00 €
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8. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2010
oziroma v plačilnih rokih, kot jih bo določal
Zakon o izvrševanju proračuna RS.
9. Razpisni rok: razpis se prične 11. 12.
2009 in se zaključi 22. 1. 2010.
10. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec 1 (identifikacijski ob
razec),
– prijavni obrazec 2 (originalne izjave
o realizaciji in izpolnjevanju pogojev),
– prijavni obrazec 3 (obrazci po področjih
in podpodročjih z opredelitvami področij in
podpodročij razpisa in navedbo obveznih
prilog),
– prijavni obrazec 4 (seznam razstavnih
projektov in medijskih odzivov – samo za
področje likovne umetnosti).
Prijavitelj mora ob prijavi posameznega
projekta na razpis priložiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjen prijavni obrazec
1 (identifikacijski obrazec),
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– v celoti izpolnjen prijavni obrazec
2 (originalne izjave o realizaciji in izpolnjevanju pogojev),
– v celoti izpolnjen prijavni obrazec
3 (obrazci po področjih in podpodročjih
z opredelitvami področij in podpodročij razpisa in navedbo obveznih prilog),
– prijavni obrazec 4 (seznam razstavnih
projektov in medijskih odzivov – samo za
področje likovne umetnosti),
– zahtevana obvezna dokazila, navedena pod točko 4.1. in
– obvezne priloge k prijavnemu obrazcu
3 za posamezna razpisna področja oziroma
podpodročja.
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji
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 www.
mk.gov.si, kjer najdejo tudi vse druge podatke, povezane z izvedbo javnega razpisa
(zakonski in podzakonski akti, imena članov strokovnih komisij, obrazce za izplačilo,
obrazce za letno poročilo …).
Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo
v času razpisnega roka zainteresiranim prijaviteljem razpisno dokumentacijo tudi poslati.
11. Oddaja in dostava predlogov
11.1. Vloga mora biti izpolnjena na predpisanih razpisnih obrazcih za posamezno
področje oziroma podpodročje in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Če je to z razpisom na posameznem
področju dovoljeno in prijavitelj prijavlja več
projektov na posamezno področje ali podpodročje, mora vsak projekt poslati v ločeni
kuverti in za vsak projekt predložiti popolno razpisno dokumentacijo. Tiskani vlogi
za intermedijsko področje mora prijavitelj
v kuverti priložiti tudi elektronsko verzijo na
CD/DVD ali USB kompatibilnem mediju (ni
obvezno za medijske odzive!).
Vloga mora biti predložena na naslov:
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000
Ljubljana, do 22. 1. 2010, oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zapečatenem ovitku z izpisom
na prednji strani: Ne odpiraj – Prijava na
projektni razpis z oznako JPR-UM-2010 in
z obvezno navedbo osnovnega razpisnega
področja in podpodročja (npr. Intermedijska
umetnost). Na hrbtni strani ovitka mora biti
navedba vlagatelja: uradni naziv in naslov
(sedež).
11.2. Za prepozno se šteje vloga, ki ni
bila oddana priporočeno na pošto do vključno 22. 1. 2010 oziroma do tega dne ni bila
predložena na vložišču ministrstva.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva
besedilo razpisa in razpisne dokumentacije.
Za neupravičeno osebo se šteje tista
oseba, katere vloga ne izpolnjuje pogojev
določenih v besedilu razpisa. Izpolnjevanje
pogojev se ugotavlja na osnovi obveznih
dokazil in vloge prijavitelja.
Dopolnjevanje vlog je možno le v razpisnem roku z oznako, na katero vlogo se
dopolnitev nanaša.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse vloge prijaviteljev:
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– ki jih ni vložila upravičena oseba,
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog,
– vloge, ki so nepopolne.
12. Pristojni uslužbenci za dajanje informacij in pojasnil:
Glasbena umetnost: Biserka Močnik, biserka.mocnik@gov.si
Intermedijska umetnost: dr. Matjaž Šekoranja, matjaz.sekoranja@gov.si.
Likovna umetnost: Judita Krivec Dragan,
judita.krivec-dragan@gov.si.
Mednarodno sodelovanje: Katja RavšlDebeljak, Katja.Ravsl-Debeljak@gov.si.
Uprizoritvena umetnost: Mojca Jan-Zoran, mojca.jan-zoran@gov.si.
Uradne ure za posredovanje informacij
po telefonu in elektronskih medijih ministrstva so vsak ponedeljek, sredo in petek od
9. do 11. ure. Ministrstvo priporoča, da se
prijavitelji z vprašanji glede razpisa obrnejo
na pristojne uslužbence ministrstva v času
od 14. 12. 2009 do 18. 1. 2010 oziroma se
udeležijo javnih inštrukcij, ki bodo 17. 12. ob
10. uri v prostorih ministrstva na Maistrovi
10, sejna soba v pritličju.
13. 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 pod
točko 10.
14. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: Ministrstvo bo prijavitelje o izidih razpisa
obvestilo najkasneje v dveh mesecih po
zaključku odpiranja vlog, ki se bo pričelo
29. 1. 2010. Ministrstvo bo izbralo predloge za sofinanciranje kulturnih projektov po
postopku, kot ga določa Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa, in
največ do vrednosti, določenih z državnim
proračunom.
Ministrstvo za kulturo
Št. 624/09
Ob-8148/09
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS,
št. 77/07, uradno prečiščeno besedilo in
Uradni list RS, 56/08), Zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi (Uradni list
RS, št. 14/03, uradno prečiščeno besedilo
ZSNNPK-UPB1 in št. 77/08) ter 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) Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju: ministrstvo)
objavlja
javni razpis
za izbor kulturnih projektov za
delovanje mreže multimedijskih centrov,
ki se bodo v letu 2010 sofinancirali
iz integralnih sredstev proračuna
Republike Slovenije
(v nadaljevanju: projektni razpis
z oznako JPR-MMC-2010)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova 10, Ljubljana.
1. Predmet in cilji razpisa
V okviru tega razpisa se financira:
1.1. Delovanje programa multimedijskih
centrov v vseh 12 statističnih regijah Slovenije: Sredstva so namenjena programom
posameznih multimedijskih centrov, ki delujejo po načelu ustvarjalno-raziskovalnih laboratorijev in spodbujanja razvoja digitalne
kulture, v smislu decentralizacije tovrstne
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ponudbe, večje dostopnosti do tovrstnih
orodij in vsebin ter višje ravni ustvarjalnega dela s pomočjo sodobne informacijske
in komunikacijske tehnologije. V letu 2010
bodo sredstva namenjena predvsem zagotavljanju delovanja programa multimedijskih
centrov z namenom povečanja kvalitete delovanja v posameznih multimedijskih centrih, povečanja števila izvedenih delavnic
ter seminarjev za usposabljanje in izobraževanje s področja kreativne rabe informacijsko-komunikacijske tehnologije (dalje: IKT),
povečanja števila intermedijskih in multimedijskih dogodkov (produkcij in postprodukcij)
ter ustvarjanja umetniških presežkov v okviru kulturnih projektov na področju kreativne
uporabe IKT.
1.2. Delovanje regijskih kulturnih centrov:
Financira se predvsem dejavnosti, ki so
vezane na delovanje regijskih kulturnih središč. Del sredstev bo tako namenjen tistim
dejavnostim multimedijskih centrov, ki so
vezane na vzpostavitev in vzdrževanje regijskih kulturnih portalov ter za zagotavljanje
oskrbe s kulturnimi informacijami iz regije
oziroma za sodelovanje z zavodi, društvi,
organizacijami, javnimi zavodi in posamičnimi producenti kulturnih vsebin v določeni
regiji. V letu 2009 bodo sredstva namenjena
predvsem zagotavljanju delovanja regijskih
kulturno-informacijskih središč in aktivnemu
povezovanju v mreži M3C. Cilj je povečati število predstavljenih kulturnih institucij,
aktualizacija vsebin, predvsem v povezavi
z njihovim delovanjem na posameznih regijskih spletnih portalih, kakor tudi informiranje
o drugih kulturnih subjektih, dogodkih in dejavnostih v regijah ter povezovanje v nacionalni kulturni portal.
2. Upravičene dejavnosti in upravičeni
stroški
2.1. Upravičene dejavnosti v okviru sofinanciranja programov posameznih multimedijskih centrov
Upravičene dejavnosti, sofinancirane iz
integralnih sredstev proračuna RS, so stroški dela ter stroški storitev in materiala, ki se
nanašajo na naslednje kulturne dejavnosti
posameznih multimedijskih centrov (investicije v IKT opremo, nakup ali obnova opreme
in prostorov niso upravičeni stroški, razen če
so ti neobhodno povezani z lastno produkcijo konkretnih programskih enot – vendar
največ do 30% celotne vrednosti projekta):
2.2.1. Multimedijski centri:
– dogodki, prireditve, festivali intermedijskih kulturnih projektov;
– svetovanje, poučevanje in izobraževanje na področju novih medijev;
– potni stroški in stroški nastanitev za
gostovanja pri izvedbi intermedijskega programa;
– raziskave in razvoj programskih aplikacij, ki podpirajo kreativno uporabo IKT;
– obveščanje in oglaševanje lastne dejavnosti;
– spodbujanje kreativnega dela z IKT;
– oblikovanje in razvoj oblikovalskih izdelkov v okviru novomedijskih projektov;
– multimedijske in internetne podporne
dejavnosti novomedijskih dogodkov;
– delavnice, seminarji, srečanja ipd.
z namenom razvijanja kreativne digitalne
kulture;
– neprogramski stroški in oprema, ki so
utemeljeno in neobhodno povezani z izvedbo konkretnih programskih enot (največ do
30% celotne vrednosti programa).
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2.2.2. Regijski kulturni centri:
– dogodki, prireditve, festivali, kamor je
vključenih čim več kulturnih subjektov iz regije;
– svetovanje, poučevanje, izobraževanje
z namenom vzpostavljanja in bogatitve kulturnih portalov;
– potni stroški in stroški nastanitev za
goste, ki pomagajo razvijati portale;
– raziskave in razvoj aplikacij z namenom vzpostavljanja in razvijanja kulturnih
portalov;
– obveščanje in oglaševanje v regiji z namenom povečati prepoznavnost in pomen
centrov v regijah z vsemi njihovimi dejavnostmi;
– spodbujanje kreativnega dela z IKT
med kulturnimi subjekti v regiji;
– multimedijske in internetne podporne
dejavnosti za kulturne subjekte v regijah;
– delavnice, seminarji, srečanja ipd.
z namenom neformalnega izobraževanja,
povezovanja in združevanja kulturnih sub
jektov v regijah
– neprogramski stroški in oprema, ki so
utemeljeno povezani z izvedbo konkretnih
projektnih enot (največ do 30% celotne vrednosti programa).
3. Razpoložljiva finančna sredstva in višina zaprošenih sredstev
3.1. Razpoložljiva finančna sredstva:
Predvidoma so za razpis na razpolago
naslednja sredstva:
Multimedijski centri – (proračunska postavka 6113) – 80.000,00 EUR,
Regijska kulturna središča (proračunska
postavka 5789) – 110.000,00 EUR,
Skupna višina predvidenih razpoložljivih
sredstev – 190.000,00 EUR.
Višina okvirno razpisanih sredstev se
lahko spreminja in je omejena z veljavnim
proračunom ter morebitnim rebalansom proračuna RS.
3.2 Višina zaprošenih sredstev:
V tem razpisu so zneski za upravičene
dejavnosti, navedene v 2. poglavju besedila,
omejeni na najvišji zaprošeni znesek posameznega predlagatelja do višine 17.000
EUR.
Zaprošena sredstva ne smejo presegati 70% celotnih prijaviteljevih upravičenih
stroškov projekta, neprogramski stroški in
stroški funkcionalne opreme pa ne smejo
presegati 30% celotne vrednosti zaprošenih zneskov.
4. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Prijavitelji, ki so upravičeni za sodelovanje na razpisu so:
– nevladne, neprofitne (kulturne) organizacije s statusom pravne osebe (društva,
ustanove, zavodi in druge nevladne organizacije) oziroma občinski javni zavodi s področja kulture v Sloveniji (obvezno dokazilo:
izjava o registraciji; v primeru, da Ministrstvo naknadno zahteva originalno potrdilo,
ga mora prijavitelj dostaviti v zahtevanem
roku);
– prijavitelji, ki zagotavljajo javen, prost
in brezplačen dostop do multimedijskega
centra, njegovih dejavnosti in do sodobne
IKT za kreativno delo (obvezno dokazilo:
podpisana in žigosana izjava, da predlagatelj zagotavlja javen, prost in brezplačen
dostop do MMC, njegovih dejavnosti in do
sodobne informacijske tehnologije za kreativno delo);
– da je prijavitelj lastnik, upravljavec ali
najemnik prostorov, kjer bo potekala dejavnost centra (obvezno dokazilo: kopija
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pogodbe ali drugega pravnega dokumenta o upravljanju prostorov, najemu oziroma
o njegovem lastništvu);
– prijavitelji, ki zagotavljajo stalno prisotnost strokovne osebe za delo z uporabniki (minimalna zahtevana usposobljenost:
poznavanje uporabe interneta, osnovnih
uporabniških programov, poznavanje vzpostavitve videokonferenc), ki bo v času delovanja multimedijskega centra stalno prisotna
v MMC in bo lahko zagotavljala strokovno
svetovanje, pomoč pri delu ter nadzor in
legalno uporabo opreme in aplikacij (obvezno dokazilo: podpisana in žigosana izjava
o zagotavljanju stalne prisotnosti strokovne
osebe za delo z uporabniki);
– prijavitelji, ki zagotavljajo dostop do
informacijsko-komunikacijske opreme vsaj
6 dni v tednu, vsaj 6 ur dnevno, ali s posebno utemeljitvijo vsaj 5 dni v tednu, vsaj 7
ur dnevno (obvezno dokazilo: podpisana in
žigosana izjava o zagotavljanju dostopa do
informacijsko-komunikacijske opreme vsaj
6 dni v tednu, vsaj 6 ur dnevno ali s posebno utemeljitvijo vsaj 5 dni v tednu, vsaj 7 ur
dnevno);
– prijavitelji, ki zagotavljajo stalno varovanje opreme in objekta (obvezno dokazilo:
kopija pogodbe s pravno osebo, ki zagotavlja stalno varovanje opreme in objekta ali
ustrezno tehnično varovanje);
– prijavitelji, ki zagotavljajo financiranje
širokopasovne povezave do svetovnega
spleta (obvezno dokazilo: kopija pogodbe
s pravno osebo, ki zagotavlja širokopasovno
povezavo do svetovnega spleta);
– prijavitelji, ki zagotavljajo, da ne zaprošajo za sofinanciranje istih programov ali
projektov, ki jih bo v letu 2010 že sofinanciralo Ministrstvo za kulturo;
– prijavitelji, ki zagotavljajo, da zaprošajo
za sredstva, ki ne presegajo 70% celotne
vrednosti za program posameznega multimedijskega centra in da zaprošena višina
ne presega 17.000 EUR ter neprogramski
stroški in stroški funkcionalne opreme ne
presegajo 30% celotne vrednosti zaprošenih zneskov (obvezno dokazilo: podpisana
in žigosana izjava o tem, da zaprošajo le
do 70% celotne vrednosti za program multimedijskega centra in da zaprošena višina
ne presega 17.000 EUR ter neprogramski
stroški in stroški funkcionalne opreme ne
presegajo 30% celotne vrednosti zaprošenih zneskov);
– prijavitelji, ki zagotavljajo, da kandidirajo na tem razpisu le z enim predlogom;
– prijavitelji, ki aktivno sodelujejo v mreži
multimedijskih centrov M3C (obvezno dokazilo: podpisana in žigosana izjava o aktivnem sodelovanju v mreži multimedijskih
centrov M3C);
– prijavitelji, ki zagotavljajo, da bodo do
konca leta 2010 priskrbeli informacije čim
več delujočih kulturnih subjektov iz svoje
regije, jih vključili v regijski kulturni portal
in zagotavljali tudi prenos teh informacij na
nacionalni kulturni portal (obvezno dokazilo: podpisana in žigosana izjava o tem, da
bodo do konca leta 2010 vključili v lasten
regijski portal informacije čim več delujočih
kulturnih subjektov iz svoje regije, in zagotavljali prenos teh informacij na nacionalni
kulturni portal);
– prijavitelji, ki na svojem portalu zagotavljajo oskrbo s kulturnimi informacijami
iz svoje regije oziroma zagotavljajo sodelovanje z društvi, organizacijami, posameznimi avtorji in producenti kulturnih vsebin ter
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javnimi zavodi s področja kulture iz regije,
v kateri MMC deluje (obvezno dokazilo: navedba vpisanih kulturnih subjektov iz svoje regije; lahko v obliki odtisa z internetnih
strani MMC);
– prijavitelji, ki zagotavljajo, da so v letu
2009 izpolnjevali svoje pogodbene obveznosti do ministrstva.
5. Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo izmed pristojnih
uslužbencev imenuje ministrica. Komisija za
odpiranje vlog bo predlagala zavrženje vlog
neupravičenih predlagateljev ter nepopolnih
in prepoznih vlog.
Ministrstvo lahko v primeru naknadne
ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih
obveznosti iz leta 2009 (nečrpanje sredstev,
nerealizacija programa, dela programa ali
projektov, neporočanje ali nepopolno in nekvalitetno poročanje – tudi iz naslova sodelovanja v razpisih ESRR iz leta 2004 in/ali
2005-2006) razveže že sklenjeno pogodbo,
v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva
povračilo sredstev.
6. Razpisna merila
Splošna merila
Merilo

Opis merila

Ustreznost projekta

30

Kakovost predlaganega kulturnega
programa

Kakovost predlaganega kulturnega programa
prijavitelja

Izkazovanje izvirne zasnove

Ustvarjalnost v pristopu in izvedbi programa

Aktualnost ponudbe

Raznovrstna in kakovostna ponudba avtorjev,
avtorskih skupin ter ostalih izvajalcev in
podizvajalcev

Izkazovanje ciljev, ki presegajo lokalne
interese

Največje
možno št. točk

10
5

10

Predvidena prepoznavnost v lokalnem regijskem
prostoru, slovenskem kulturnem prostoru in/ali
v mednarodni javnosti, predvsem EU

Finančni načrt

5
10

Sestava stroškovnega načrta

Razvidnost prikaza stroškovnega načrta in
utemeljenost nujnosti izdatkov

Stopnja finančne soudeleženosti
predlagatelja pri načrtovani izvedbi
programa

Delež sofinanciranja programa z lastnimi ali
drugje pridobljenimi sredstvi

Trajnost projekta

5

5
15

Ocena uspešnosti in kakovosti delovanja
v preteklih letih

Uspešnost vzpostavitve centra in izvedbe
programa v letih od 2004 dalje, s poudarkom na
letu 2006 in 2008

5

Trajnost projekta

Nadaljevanje, nadgrajevanje,
generiranje novih projektov v letu 2008

5

Stopnja vpetosti v regionalni kulturni in
razvojni prostor

Sodelovanje s subjekti s področja kulture
in umetnosti ter z regionalnimi razvojnimi
agencijami.

5

Sposobnost izvedbe

20

Reference prijavitelja in
posameznikov, ki so udeleženi v vodenju

Reference prijavitelja (pravne osebe) in
posameznikov s področja intermedijske
dejavnosti

10

Reference izvajalcev, avtorjev in
avtorskih skupin, ki bodo sodelovali pri
oblikovanju in izvajanju programa

Reference izvajalcev programa, avtorjev in
avtorskih skupin s kulturnega in intermedijskega
področja

10

Skupno število točk splošnih meril

75

Doseženo št.
točk
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Prednostna merila:
Merilo
Prednostna območja dodeljevanja
spodbud, pomembnih za skladni
regionalni razvoj
Vrsta uporabe informacijske tehnologije
Dostopnost prostorov za invalide
Časovna dostopnost
Frekventnost lokacije na dan

Največje
možno št. točk

Opis merila
Umestitev MMC izven urbanih mestnih središč in
v manj razvitih področjih RS

5

Stopnja kreativne uporabe informacijske
tehnologije
Dostopnost za invalide, tudi sanitarij

5
5

Brezplačna dostopnost za javnost v razpisanem
času
Povprečno število fizičnih obiskovalcev na dan

5
5

Skupno število točk prednostnih meril

25

SKUPAJ – splošna in prednostna merila

100

7. Uporaba meril
Povzetek načina ocenjevanja: splošna in
prednostna razpisna merila so ovrednotena
s točkami, pri čemer je pri posameznem
merilu navedena tudi najvišja možna višina
doseženih točk. Najvišje možno skupno število prejetih točk za projekt MMC, iz naslova
splošnih in posebnih meril, je 100 točk. Financirani so lahko tisti projekti, ki prejmejo
vsaj 81 točk. Izmed projektov, ki bodo prejeli 81 točk ali več, bodo izbrani tisti projekti
predlagateljev, ki bodo na predlog strokovne
komisije za intermedijsko umetnost v postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni
višje. Višina odobrenih sredstev za projekt
je odvisna od skupne višine prejetih točk za
posamezen projekt (od 81 do 100 točk), od
števila projektov, ki bodo presegli prag 81
točk, obsega in realne finančne zahtevnosti
projekta ter razpoložljivih sredstev naročnika.
Iz vsake regije bo v okviru sredstev, ki so
na razpolago, praviloma izbran vsaj en multimedijski regijski kulturni center, ki bo v postopku izbire ocenjen oziroma ovrednoten
višje, razen v primeru zavržbe iz naslova 1.
odstavka 5. člena tega razpisa ali iz naslova
neporavnanih obveznosti do Ministrstva, kot
je navedeno v drugem odstavku 5. člena
razpisa.
Ministrstvo bo izbralo predloge za sofinanciranje kulturnih projektov po postopku,
kot ga določa Pravilnik o izvedbi javnega
poziva in javnega razpisa, in največ do
vrednosti, določeni z državnim proračunom
za leto 2010 in ustreznim rebalansom proračuna.
8. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti črpana in porabljena v proračunskem
letu 2010 oziroma v plačilnih rokih, kot jih
bo določal Zakon o izvrševanju proračuna
RS za leto 2010.
9. Razpisni rok: razpis se začne 11. 12.
2009 in se zaključi 22. 1. 2010.
10. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec 1 (identifikacijski obrazec),
– prijavni obrazec 2 (izjave o izpolnjevanju pogojev),
– prijavni obrazec 3 (predstavitev dosedanjega stanja in delovanja),
– prijavni obrazec 4 (predstavitev programa skupaj s prostorskimi, tehničnimi pogoji
in kazalniki).

Predlagatelj mora ob prijavi posameznega projekta na razpis priložiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjene prijavne obrazce
1-4,
– ustrezno dokazilo, navedeno v 1. alineji točke 4 besedila razpisa,
– zahtevane obvezne priloge, opredeljene v obrazcu 1,
– preverljiv seznam odzivov o delovanju
predlagatelja v medijih in izbrane kopije najbolj merodajnih medijskih odzivov o delovanju predlagatelja v obdobju 2008–2009.
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., kjer najdejo tudi vse ostale
podatke, povezane z izvedbo javnih razpisov (zakonski in podzakonski akti, imena
članov strokovnih komisij …). Ministrstvo je
dolžno na pisno zahtevo v času razpisnega
roka zainteresiranim predlagateljem razpisno dokumentacijo tudi poslati.
11. Oddaja in dostava predlogov
11.1 Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih za javni razpis in
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 22. 1. 2010 oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zapečatenem ovitku z izpisom
na prednji strani: Ne odpiraj – Prijava na
projektni razpis z oznako JPR-MMC-2010.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti navedba
vlagatelja: naziv in naslov (sedež)/naslov
za dostavo.
11.2 Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila
oddana priporočeno na pošto do vključno
22. 1. 2010 oziroma do tega dne v delovnem času ni bila predložena na vložišču
ministrstva.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh bistvenih sestavin, ki jih zahteva
besedilo razpisa in razpisne dokumentacije.
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 merili razpisa.
Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse vloge predlagateljev:

Doseženo
št. točk

– ki jih ni vložila upravičena oseba,
– prepozne vloge in prepozno dopolnjene vloge,
– vloge, ki so nepopolne,
– ter vloge predlagateljev, ki do Ministrstva za kulturo nimajo poravnanih obveznosti iz preteklih razpisov.
12. Pristojni uslužbenec za vsa dodatna
pojasnila: dr. Matjaž Šekoranja, podsekretar, tel. 01/369-59-57, elektronski naslov:
matjaz.sekoranja@gov.si.
Ministrstvo priporoča, da se predlagatelji z vprašanji glede razpisa obrnejo na
pristojnega uslužbenca ministrstva, v času
od 14. 12. 2009 do 15. 1. 2010.
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.
13. Vpogled v razpisno dokumentacijo:
zainteresirane osebe se z razpisno dokumentacijo lahko seznanijo v vložišču Ministrstva za kulturo (Maistrova 10, 1000 Ljub
ljana), kot je navedeno pod točko 10.
14. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: Ministrstvo bo predlagatelje o izidih razpisa obvestilo najkasneje v dveh mesecih
po zaključku odpiranja vlog, ki se bo začelo
1. 2. 2010.
Ministrstvo za kulturo
Št. 94/2009
Ob-8098/09
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 doktorski študij
na EUI - European University Institute
z začetkom v študijskem letu 2010/2011
1. Predmet razpisa: predmet razpisa je
štipendiranje največ dveh slovenskih državljanov, ki bosta v študijskem letu 2010/2011
vpisana v 1. letnik štiriletnega doktorskega

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
študija na European University Institute (v
nadaljevanju: EUI), pri čemer zadnje leto
študija financira EUI.
2. Vrednost razpisa: vrednost razpisa je
100.000,00 EUR.
3. Pogoji razpisa
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 študijskem letu 2010/2011 sprejet
v 1. letnik štiriletnega doktorskega študija
na EUI,
– v času študija, za katerega štipendiranje se prijavlja ne bo prejemal katere od
štipendij iz zakona, ki ureja štipendiranje,
– v času študija, za katerega štipendiranje se prijavlja v Republiki Sloveniji ne bo
prejemal štipendije ali drugih prejemkov za
izobraževanje po drugih predpisih,
– v času študija, za katerega štipendiranje se prijavlja ne bo v delovnem razmerju
in ne bo opravljal samostojne registrirane
dejavnosti v Republiki Sloveniji ali tujini,
– v času študija, za katerega štipendiranje se prijavlja ne bo vpisan v evidenco
brezposelnih oseb pri Zavodu Republike
Slovenije za zaposlovanje ali pristojnem organu v tujini,
– za študij na EUI kandidat z javnim skladom nima predhodno sklenjene pogodbe
o štipendiranju po katerem izmed predhodnih razpisov.
4. Dokumentacija
Kandidat mora oddati izpolnjeno in lastnoročno podpisano prijavnico.
Izpolnjeni in podpisani prijavnici mora
kandidat priložiti naslednja dokazila o izpolnjevanju pogojev in izbirnih meril:
4.1 potrdilo o sprejemu v 1. letnik štiriletnega doktorskega študija na EUI v študijskem letu 2010/2011,
4.2 spričevalo zadnje v celoti zaključene
ravni izobraževanja,
4.3 uradno potrdilo izobraževalne institucije o vseh doseženih ocenah in sicer:
– zadnjega izobraževanja, na katerem je
bil kandidat vpisan in sicer za ocene, ki jih je
kandidat pridobil do 30. 9. 2009.
Če zadnje izobraževanje, na katerega je
bil kandidat vpisan ni bilo ocenjevano z ocenami, mora kandidat predložiti:
– uradno potrdilo izobraževalne institucije, da zadnje izobraževanje, na katerega
je bil kandidat vpisan ni bilo ocenjevano
z ocenami;
– uradno potrdilo izobraževalne institucije o vseh doseženih ocenah zadnjega zaključenega izobraževanja, ki je bilo ocenjevano z ocenami.
4.4 če je kandidat izobraževanje iz prejšnje alineje zaključil izven Republike Slovenije, mora predložiti tudi uradno potrdilo izobraževalne institucije o načinu ocenjevanja
(ocenjevalna lestvica).
4.5 Če kandidat uveljavlja pravico do
dodatkov k štipendiji za vzdrževane člane,
mora priložiti tudi naslednja dokazila:
a) za vsakega otroka, ki ga v skladu
z zakonom o zakonski zvezi in družinskih
razmerjih preživlja: izpisek iz rojstne matične knjige,
b) za zakonca: izpisek iz poročne matične knjige,
c) za osebo, s katero živi v življenjski
skupnosti, ki je po zakonu, ki ureja zakonsko
zvezo in družinska razmerja, v pravnih posle-
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dicah izenačena z zakonsko zvezo: potrdilo
o skupnem gospodinjstvu, potrdilo o stalnem
ali začasnem prebivališču, ki mora biti enako
kandidatovemu dlje časa, ipd.,
d) za osebo, s katero je kandidat registriral istospolno partnersko skupnost:
potrdilo o registraciji istospolne partnerske
skupnosti.
Vsa dokazila morajo biti originali oziroma
overjeni prepisi. Originalov oziroma overjenih prepisov javni sklad ne vrača.
5. Izbirni postopek in razmejitvena me
rila
Postopek javnega razpisa vodi v skladu
z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek, posebna komisija. Komisijo
s sklepom imenuje direktor javnega sklada.
Če bo prispelo več popolnih vlog, ki izpolnjujejo pogoje, kot je razpoložljivih sredstev,
bodo imeli pri izbiri prednost tisti kandidati,
ki so dosegli višjo povprečno oceno skladno
s točko 4.3. javnega razpisa.
V primeru, da ima več kandidatov isto
povprečno oceno, ima prednost kandidat,
ki se prijavlja za študij ekonomije. Merilo se
uporabi le, če po predhodnem merilu ni bilo
možno razvrstiti kandidatov.
6. Obravnavanje vlog in trajanje štipendiranja
Direktor javnega sklada vsem kandidatom izda odločbe o izidu razpisa. Po dokončnosti odločbe ter predložitvi uradnega potrdila o vpisu v 1. letnik doktorskega
študija, ki ga izda EUI v študijskem letu
2010/2011, s strani kandidata, javni sklad
z izbranima kandidatoma sklene pogodbo
o štipendiranju.
Pogodbo o štipendiranju je možno izvrševati le za tekoče študijsko leto, njeno izvrševanje pa se nadaljuje v naslednjem študijskem letu, če se štipendist v naslednjem
študijskem letu vpiše v s programom predviden letnik študija do zaključka tega študija.
7. Obseg štipendije
Za študijsko leto 2010/2011 štipendija
štipendista znaša:
– mesečna štipendija v višini 1.155,00
EUR
– mesečni dodatek za zdravstveno zavarovanje v višini 41,81 EUR in
– enkratni letni dodatek v višini 120,00
EUR za potne stroške.
Višina mesečne štipendije se usklajuje
z institucijo praviloma enkrat letno, in se
opredeli z aneksom k osnovni pogodbi o štipendiranju.
Višina dodatkov k štipendiji za vzdrževane člane:
– mesečni družinski dodatek v višini
200,00 EUR za vsakega otroka in partnerja,
– mesečni dodatek za zdravstveno zavarovanje v višini 41,81 EUR za partnerja,
– mesečni dodatek za zdravstveno zavarovanje v višini 20,91 EUR za posameznega
otroka.
Dodatke k štipendiji je mogoče uveljavljati zgolj ob prijavi na javni razpis.
8. Nakazilo sredstev: nakazilo štipendije za 2010/2011 bo izvršeno predvidoma
v roku 8 dni po sklenitvi pogodbe o štipendiranju in predložitvi potrdila o vpisu, in sicer
javni sklad nakaže štipendijo v enkratnem
znesku na osebni račun štipendista, odprt
pri poslovni banki v Republiki Sloveniji.
9. Pogodbene obveznosti
Štipendist mora redno napredovati v višji
letnik in študij zaključiti v pogodbenem roku
ter štipenditorju predložiti potrdilo o uspešno
zaključenem izobraževanju, za katerega je
prejel štipendijo.
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Po končanem študiju se mora štipendist
zaposliti pri delodajalcu s sedežem oziroma
stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji
in sicer za polni delovni čas vsaj 4 leta, pri
čemer ni nujno, da je štipendist v celotnem
navedenem obdobju v delovnem razmerju
pri istem delodajalcu.
Pogodbene obveznosti bodo podrobneje
urejene s pogodbo o štipendiranju skladno
s SPP, še zlasti z določili od 19. do 35.
člena.
10. Dostopnost dokumentacije in način
prijave: besedilo razpisa, prijavnico in obrazec za pooblastilo kandidati dobijo na spletni strani javnega sklada www.sklad-kadri.
si ali na sedežu Javnega sklada Republike
Slovenije za razvoj kadrov in štipendije na
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.
11. Pooblastilo: kandidat, ki v času trajanja razpisnega postopka prebiva v tujini
oziroma bo odsoten 30 dni ali več, mora pooblastiti osebo s prebivališčem v Republiki
Sloveniji za zastopanje v postopku dodelitve štipendije in za izvajanje pogodbenega
razmerja.
12. Rok in način oddaje prijav
Kandidati morajo prijavo (izpolnjeno in
podpisano prijavnico, skupaj z dokazili) predložiti Javnemu skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska
22, 1000 Ljubljana (s pripisom: za 82. javni
razpis).
Rok za zbiranje prijav prične teči na dan
objave razpisa v Uradnem listu RS in traja
do izteka zadnjega dne roka za oddajo prijav, ki je 28. maj 2010.
Prijava je vložena pravočasno, če jo javni
sklad prejme, preden izteče rok za vložitev
prijav. Če se prijava pošlje priporočeno po
pošti, se za dan, ko javni sklad prejme prijavo, šteje dan oddaje na pošto.
Prijavo je možno oddati osebno na naslovu javnega sklada v 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. Prijava se bo štela
za pravočasno, če bo vložena 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 predpisani prijavnici in vsebuje vse
zahtevane priloge in podatke, ki jih določa
ta javni 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 javni sklad njihove prijave
zavrgel.
Prijava je v skladu z določili 26. točke
28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št 42/07 – UPB3, 126/07), takse
prosta.
13. Dodatne informacije: dodatne informacije so na voljo na spletni strani www.
sklad-kadri.si v razdelku Aktualni razpisi
ali pri Doris Sattler na e-poštnem naslovu:
doris.sattler@sklad-kadri.si, osebno ali telefonsko pa v času uradnih ur, vsak delovni
dan med 9. in 12. uro, ob sredah tudi med
14. in 16. uro, na naslovu javnega sklada
oziroma na telefonski številki 01/434-58-92
ali 01/434-10-80.
Javni sklad Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije
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Št. 94/2009
Ob-8099/09
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 podiplomski študij
slovenskih državljanov na College
of Europe za študijsko leto 2010/2011
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je štipendiranje enoletnega podiplomskega študija na College
of Europe v Bruggeu (Belgija) ali Natolinu
(Poljska) največ osmim slovenskim državljanom v študijskem letu 2010/2011 za naslednje študijske programe:
– evropske interdisciplinarne študije (European Interdisciplinary Studies),
– evropske ekonomske študije (European Economic Studies),
– evropsko pravo (European Legal Studies),
– politologija in administrativne vede
(European Political and Administrative Studies),
– mednarodni odnosi in diplomacija EU
(EU International Relations and Diplomacy
Studies).
2. Vrednost razpisa: vrednost razpisa je
180.000,00 EUR.
3. Pogoji razpisa
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 sprejet na podiplomski študij
na College of Europe v študijskem letu
2010/2011,
– v času študija, za katerega štipendiranje se prijavlja ne bo prejemal katere od
štipendij iz zakona, ki ureja štipendiranje,
– v času študija, za katerega štipendiranje se prijavlja v Republiki Sloveniji ne bo
prejemal štipendije ali drugih prejemkov za
izobraževanje po drugih predpisih,
– v času študija, za katerega štipendiranje se prijavlja ne bo v delovnem razmerju
in ne bo opravljal samostojne registrirane
dejavnosti v Republiki Sloveniji ali tujini,
– v času študija, za katerega štipendiranje se prijavlja ne bo vpisan v evidenco
brezposelnih oseb pri Zavodu Republike
Slovenije za zaposlovanje ali pristojnem organu v tujini,
– za študij na College of Europe kandidat
z javnim skladom nima predhodno sklenjene
pogodbe o štipendiranju po katerem izmed
predhodnih razpisov.
4. Dokumentacija
Kandidat mora oddati izpolnjeno in lastnoročno podpisano prijavnico.
Izpolnjeni in podpisani prijavnici mora
kandidat priložiti naslednja dokazila o izpolnjevanju pogojev in izbirnih meril:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

4.1 potrdilo o sprejemu na podiplomski
študij v študijskem letu 2010/2011, ki ga je
izdal College of Europe,
4.2 spričevalo zadnje v celoti zaključene
ravni izobraževanja, ki jo je kandidat zaključil do zadnjega dne roka za prijavo na
javni razpis,
4.3 uradno potrdilo izobraževalne institucije o vseh doseženih ocenah, in sicer:
– zadnjega izobraževanja, na katerega je
bil kandidat vpisan, in sicer za ocene, ki jih
je kandidat pridobil do 30. 9. 2009.
Če zadnje izobraževanje, na katerega
je bil kandidat vpisan, ni bilo ocenjevano
z ocenami, mora kandidat predložiti:
– uradno potrdilo izobraževalne institucije, da zadnje izobraževanje, na katerega
je bil kandidat vpisan, ni bilo ocenjevano
z ocenami;
– uradno potrdilo izobraževalne institucije o vseh doseženih ocenah zadnjega zaključenega izobraževanja, ki je bilo ocenjevano z ocenami.
4.4 če je kandidat izobraževanje iz prejšnje točke zaključil izven Republike Slovenije, mora predložiti tudi uradno potrdilo izobraževalne institucije o načinu ocenjevanja
(ocenjevalna lestvica).
Dokazila morajo biti originali ali overjeni
prepisi. Originalov in overjenih prepisov javni sklad ne vrača.
5. 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 javnega sklada.
Če bo prispelo več popolnih vlog, ki izpolnjujejo pogoje, kot je razpoložljivih sredstev,
se za odločitev o dodelitvi štipendij uporabi
sledeči razmejitveni merili, pri čemer se vsako naslednje merilo upošteva le, če vlog ni
mogoče razvrstiti po predhodnem merilu:
1. smer dodiplomskega študija, pri čemer imata prednost študijski smeri pravo in
ekonomija,
2. dosežena višja povprečna ocena
skladno s točko 4.3. javnega razpisa.
6. Pooblastilo: kandidat, ki v času trajanja razpisnega postopka prebiva v tujini oziroma bo odsoten 30 dni ali več, mora pred
odhodom pooblastiti osebo s prebivališčem
v Republiki Sloveniji za zastopanje.
7. Obravnavanje vlog in trajanje štipendiranja: direktor javnega sklada vsem kandidatom izda odločbe o izidu razpisa. Po
dokončnosti odločbe o podelitvi štipendije,
se sklene z izbranimi kandidati tripartitno pogodbo o štipendiranju med javnim skladom,
kandidatom in Službo Vlade RS za razvoj in
evropske zadeve (v nadaljevanju: SVREZ).
8. Obseg štipendije: štipendija vključuje stroške šolnine, nastanitve, prehrane in
žepnino.
9. Nakazilo sredstev
Nakazilo štipendije bo izvršeno po sklenitvi pogodbe o štipendiranju in predložitvi
potrdila o vpisu. Javni sklad nakaže štipendijo za študijsko leto 2010/2011 za šolnino,
nastanitev in prehrano neposredno College
of Europe na podlagi izdanega računa, ki
se glasi na javni sklad, žepnino pa praviloma v enkratnem znesku na osebni račun
štipendista, odprt pri poslovni banki v Republiki Sloveniji.
Javni sklad izvrši plačilo štipendije za
žepnino praviloma v roku 8 dni od sklenitve
pogodbe o štipendiranju in prejemu potrdila
o vpisu.

10. Pogodbene obveznosti
Štipendist mora študij zaključiti v pogodbenem roku ter štipenditorju predložiti potrdilo o uspešno zaključenem izobraževanju,
najkasneje v 8 dneh od prejema le-tega
Po zaključenem študiju se mora štipendist za najmanj tri leta zaposliti v državnem
organu Republike Slovenije, pri katerem se
mu zaposlitev ponudi preko SVREZ.
Za državne organe veljajo vsi neposredni
uporabniki državnega proračuna, ki so določeni s Pravilnikom o določitvi neposrednih in
posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03).
V primeru, da SVREZ v roku treh mesecev po prejemu potrdila o uspešnem zaključku študija štipendistu ne ponudi tovrstne
zaposlitve, se mora štipendist za najmanj tri
leta zaposliti pri delodajalcu s sedežem oziroma stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki ga izbere sam, ali se samozaposliti
za enako obdobje.
Pogodbene obveznosti bodo podrobneje
urejene s pogodbo o štipendiranju, skladno
s SPP še zlasti z določili od 19. do 35.
člena.
11. Dostopnost dokumentacije: razpisna
dokumentacija skupaj z besedilom razpisa, prijavnico in pooblastilom je na voljo
na spletni strani www.sklad-kadri.si ter na
sedežu Javnega sklada Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije na 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.
12. Rok in način oddaje prijav
Kandidati morajo prijavo (izpolnjeno in
podpisano prijavnico skupaj z dokazili) predložiti Javnemu skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska
22, 1000 Ljubljana (s pripisom: za 81. javni
razpis).
Rok za zbiranje prijav prične teči na dan
objave razpisa v Uradnem listu RS in traja
do izteka zadnjega dne roka za oddajo prijav, ki je 16. april 2010.
Prijava je vložena pravočasno, če jo javni
sklad prejme, preden izteče rok za vložitev
prijav. Če se prijava pošlje priporočeno po
pošti, se za dan, ko javni sklad prejme prijavo, šteje dan oddaje na pošto.
Prijavo je možno oddati osebno na naslovu javnega sklada v 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. Prijava se bo štela za pravočasno, če bo vložena 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 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 javni sklad njihove prijave
zavrgel.
Prijava je v skladu z določili 26. točke
28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 42/07 – UBP3, 126/07) takse
prosta.
13. Dodatne informacije: dodatne informacije so na voljo na spletni strani javnega
sklada www.sklad-kadri.si v razdelku Aktualni razpisi ali pri Doris Sattler, na e-poštnem
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naslovu doris.sattler@sklad-kadri.si, osebno ali telefonsko pa v času uradnih ur, vsak
delovni dan, med 9. in 12. uro, ob sredah
tudi med 14. in 16. uro, na sedežu javnega sklada oziroma na tel. 01/434-58-92 ali
01/434-10-80.
Javni sklad Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije
Št. 96/2009
Ob-8147/09
Na podlagi petega odstavka 33. člena
Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št.
59/07 in 63/07 – popr., 40/09), drugega odstavka 7. člena Akta o preoblikovanju javne
ustanove »Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije, javni
sklad« v Javni sklad Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije (Uradni list
RS, št. 51/09), Splošnih pogojev poslovanja
Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Uradni list RS, št.
91/09) in Pravilnika o podeljevanju nagrad
za prispevek k trajnostnemu razvoju družbe
(Uradni list RS, št. 103/08) Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: javni sklad) objavlja
javni razpis
za podelitev nagrad za prispevek
k trajnostnemu razvoju družbe
za leto 2009
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je podelitev
nagrad dijakom ali študentom, ki z izjemnimi šolskimi oziroma študijskimi dosežki prispevajo k trajnostnemu razvoju družbe na
gospodarskem, družbenem ali okoljevarstvenem področju v Republiki Sloveniji ali
v tujini, pod pogojem, da je izjemni dosežek
mogoče šteti kot prispevek k trajnostnemu razvoju družbe na omenjenih področjih
v Republiki Sloveniji.
Prispevek k trajnostnemu razvoju družbe
pomeni takšen prispevek k razvoju na gospodarskem, družbenem ali okoljevarstvenem področju, ki zadovolji sedanje potrebe
na teh področjih in ne ogroža zadovoljevanje potreb novih generacij.
Prijavitelji lahko prijavijo zlasti naslednje
izjemne dosežke:
– podeljene patente,
– raziskovalne naloge in inovativne izdelke ali storitve na občinski, regionalni ali
državni ravni,
– nagrajena znanstvenoraziskovalna,
razvojna, aplikativna ali umetniška dela na
ravni podjetja, države ali na mednarodni
ravni,
– objave znanstvenoraziskovalnih nalog
in projektov,
– izvedene projekte ali naloge v podjetjih, ustanovah, v državi ali na mednarodni
ravni,
– vidne dosežke na mednarodnem tekmovanju po predhodnem izboru na državnem tekmovanju,
– najvišja mesta na državnem tekmovanju.
Nagrada se lahko podeli tudi za izjemni
dosežek, ki ni naveden v prejšnjem odstavku, če gre za izjemni dosežek, ki je primerljiv
z dosežki iz prejšnjega odstavka in ga je
možno izkazati.
Patent mora biti podeljen v skladu s predpisi, ki urejajo industrijsko lastnino v Republiki Sloveniji.
Za nagrajena znanstvenoraziskovalna,
razvojna, aplikativna ali umetniška dela na
ravni podjetja, države ali na mednarodni
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ravni se štejejo tista dela, za katera je prijavitelj prejel 1. do vključno 3. nagrado na
omenjenih ravneh.
Za objave znanstvenoraziskovalnih nalog in projektov se štejejo objave v strokovni
reviji ali zborniku.
Za izvedene projekte in naloge v podjetjih, ustanovah, v državi ali na mednarodni
ravni se štejejo tisti projekti in naloge, ki
so bili uveljavljeni v praksi na omenjenih
ravneh.
Za vidne dosežke na mednarodnem tekmovanju po predhodnem izboru na državnem tekmovanju se štejejo 1. do vključno 3.
mesto. Mednarodna tekmovanja so tista tekmovanja, ki izpolnjujejo naslednja pogoja:
– na tekmovanju je udeleženih najmanj
5 držav;
– tekmovanje ima večletno tradicijo oziroma je bilo pred objavo javnega razpisa
organizirano najmanj petkrat.
Za najvišja mesta na državnem tekmovanju se štejejo 1. do vključno 3. mesto oziroma nagrada ter podeljeno zlato priznanje.
Državna tekmovanja so tista tekmovanja, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da ima organizator javno objavljen akt
o organizaciji ali izvedbi tekmovanja;
– so organizirana v dveh ali več stopnjah, in sicer na ravni izobraževalne ustanove, občinsko ali regionalno;
– uvrstitev tekmovalcev na državno tekmovanje je možno le na podlagi rezultata na
predhodni stopnji tekmovanja.
2. Višina sredstev
Višina sredstev, ki je na razpolago za nagrade po tem javnem razpisu, je 500.000,00
EUR.
3. Pogoji javnega razpisa
3.1. Prijavitelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:
1. ima katerega od naslednjih osebnih
statusov:
– je državljan Republike Slovenije ali
– je državljan države članice Evropske
unije (EU) ali Evropskega gospodarskega
prostora (EGP) in ima dovoljenje za stalno
ali začasno prebivanje v Republiki Sloveniji ali
– je državljan tretje države in ima dovoljenje za stalno ali začasno prebivanje
v Republiki Sloveniji;
2. je v šolskem oziroma študijskem
letu 2009/2010 vpisan na javno veljavni izobraževalni program poklicnega ali srednješolskega izobraževanja ali javno veljavni
študijski program višjega izobraževanja ali
javno veljavni dodiplomski ali podiplomski
študijski program na javno veljavni (akreditirani) izobraževalni instituciji v Republiki
Sloveniji;
3. prijavitelj, ki je državljan Republike Slovenije, je lahko v šolskem oziroma
študijskem letu 2009/2010 vpisan na izobraževalne programe iz prejšnje točke tudi
na javno veljavni (akreditirani) izobraževalni
instituciji v tujini;
3.2. Pogoji za uveljavljanje izjemnega
dosežka:
1. izjemni dosežek, ki ga uveljavlja
prijavitelj, ni starejši od dveh let od dneva
objave javnega razpisa;
2. prijavitelj uveljavlja individualni izjemni dosežek oziroma izjemni dosežek
v skupini, ki šteje največ pet članov;
3. prijavitelj za isti izjemni dosežek ni
pridobil Zoisove štipendije oziroma z njim
izkazoval nadaljnjo upravičenost do te štipendije;
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4. prijavitelj uveljavlja izjemni dosežek,
s katerim prispeva k trajnostnemu razvoju
družbe na gospodarskem, družbenem ali
okoljevarstvenem področju v Republiki Sloveniji ali v tujini, pod pogojem, da je izjemni
dosežek mogoče šteti kot prispevek k trajnostnemu razvoju družbe na omenjenih področjih v Republiki Sloveniji.
4. Zahtevana dokumentacija
Prijavitelj mora oddati v celoti izpolnjen in
podpisan predpisan obrazec prijavnice. Če
je prijavitelj mladoletna oseba, mora prijavni
obrazec podpisati zakoniti zastopnik. Prijavnici je potrebno priložiti naslednja dokazila:
1. Dokazila o osebnem statusu in izobraževanju prijavitelja:
– izjava o državljanstvu Republike
Slovenije – za prijavitelje, ki so državljani
Republike Slovenije,
– izjava, da prijavitelj zakonito prebiva
v Republiki Sloveniji, v kateri mora prijavitelj navesti datum in številko veljavnega
dovoljenja za začasno ali stalno prebivanje
v Republiki Sloveniji – za prijavitelje, ki so
državljani države članice EU, EGP ali tretje
države,
– potrdilo o vpisu v izobraževalni program v šolskem oziroma študijskem letu
2009/2010,
– dokazilo o akreditiranosti izobraževalne ustanove in javne veljavnosti izobraževalnega programa, če se prijavitelj izobražuje v tujini.
2. Dokazila o izjemnem dosežku:
– podeljeni patenti
– izjava, v kateri mora prijavitelj navesti datum in številko odločbe Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino
o podelitvi patenta,
– dokumentacija o patentu v tiskani
in elektronski obliki (CD ali DVD),
– raziskovalne naloge in inovativni izdelki ali storitve na občinski, regionalni ali
državni ravni
– raziskovalna naloga v tiskani in
elektronski obliki (CD ali DVD) oziroma opis
inovativnega izdelka ali storitve,
– morebitna druga dokazila,
– nagrajena znanstvenoraziskovalna,
razvojna, aplikativna ali umetniška dela na
ravni podjetja, države ali na mednarodni
ravni
– delo, za katerega je bila prejeta
nagrada, v fizični obliki ali morebitna druga dokazila (npr. fotografija oziroma druga
ustrezna dokumentacija),
– potrdilo organizatorja natečaja
o nagrajenem 1. do vključno 3. mestu,
– objave znanstvenoraziskovalnih nalog in projektov
– znanstvenoraziskovalne naloge
in projekti, objavljeni v strokovni reviji ali
zborniku, v tiskani in elektronski obliki (CD
ali DVD),
– izpis iz baze COBISS ali druge
ustrezne baze podatkov,
– fotokopije prvih strani člankov, kazal in publikacij, iz katerih so razvidni avtorji,
– morebitna druga dokazila,
– izvedeni projekti ali naloge v podjetjih, ustanovah, v državi ali na mednarodni
ravni
– dokumentacija o izvedenem projektu ali naloge v fizični in elektronski obliki
(CD ali DVD),
– potrdilo podjetja, ustanove itd.
o izvedenem projektu ali nalogi,
– morebitna druga dokazila,
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– vidni dosežki na mednarodnem tekmovanju po predhodnem izboru na državnem tekmovanju
– priznanje oziroma dokazilo s predhodnega državnega tekmovanja,
– priznanje oziroma dokazilo z mednarodnega tekmovanja o doseženem 1. do
vključno 3. mestu na tekmovanju,
– najvišja mesta na državnem tekmovanju
– priznanje oziroma dokazilo s posameznega tekmovanja o doseženem 1. do
vključno 3. mestu na tekmovanju oziroma
nagrada ter podeljeno zlato priznanje,
– drugi izjemni dosežki
– dokazilo in utemeljitev, s katerima
prijavitelj izkazuje izjemni dosežek.
3. Za namen ocene aplikativnosti izjemnega dosežka naj prijavitelj dostavi dokazila o uporabi oziroma uporabnosti izjemnega dosežka v praksi (kje in kako je bil
izjemen dosežek uporabljen oziroma uveljavljen v praksi ali bi potencialno lahko bil)
v dveh izvodih.
Za namen ocene odmevnosti izjemnega dosežka naj prijavitelj dostavi dokazila
o odmevih na izjemni dosežek v medijih,
fotokopije del oziroma člankov, ki se sklicujejo na izjemni dosežek oziroma ga citirajo
z navedbo vira itd. v dveh izvodih.
Dokazila pod točko 1. in 2. je potrebno
predložiti v izvirniku ali v overjeni kopiji.
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
96091-7111002-115084, o čemer mora ob
prijavi predložiti originalno dokazilo o izvedenem plačilu.
5. Merila za ocenjevanje prijav in višina
nagrade
Za oceno izjemnih dosežkov, ki izpolnjujejo vse pogoje iz točke 3.2. tega javnega
razpisa in določitev višine nagrade se upoštevajo naslednja merila:
Merilo

Število točk

1. pomen izjemnega dosežka za področje
trajnostnega razvoja, na katerega se nanaša

najvišje možno
število točk je 35

2. izvirnost oziroma v smislu trajnostnega
razvoja dodana vrednost idej, zamisli, rezultatov
izjemnega dosežka

najvišje možno
število točk je 25

3. aplikativnost izjemnega dosežka
4. raven izjemnega dosežka:
– mednarodna raven – 10 točk
– državna raven – 7 točk
– na ravni regije ali občine – 5 točk
– na ravni podjetja – 2 točki

najvišje možno
število točk je 20

najvišje možno
število točk je 10

5. odmevnost izjemnega dosežka

najvišje možno
število točk je 5

6. aktualnost izjemnega dosežka

najvišje možno
število točk je 5

Prijavitelj prejme za individualni izjemni
dosežek vse možne dodeljene točke, za izjemni dosežek v skupini, ki šteje dva člana,

75 odstotkov vseh možnih dodeljenih točk,
za izjemni dosežek v skupini, ki šteje od
tri do pet članov, pa polovico vseh možnih
dodeljenih točk.
Nagrada se dodeli v višini največ
5.000,00 EUR in najmanj v višini 500,00
EUR po naslednji metodologiji:
Doseženo število točk
od vključno 95 do 100 točk
od vključno 85 do 95 točk
od vključno 75 do 85 točk
od vključno 60 do 75 točk
od vključno 50 do 60 točk
od vključno 35 do 50 točk
od vključno 25 do 35 točk
od vključno 10 do 25 točk
do 10 točk

Višina nagrade
5.000,00 EUR
4.500,00 EUR
4.250,00 EUR
3.750,00 EUR
3.000,00 EUR
2.500,00 EUR
1.750,00 EUR
1.250,00 EUR
500,00 EUR

Če razpisana sredstva ne bodo zadostovala za podelitev nagrad v navedenih zneskih, se nagrada vsem prijaviteljem zniža za
enak odstotek, pri čemer najnižja nagrada
ne sme biti nižja od 500,00 EUR.
Če razpisana sredstva ne bodo zadostovala za podelitev nagrad na način in v zneskih, kot jih določata prejšnja dva odstavka,
imajo prednost prijavitelji, katerih izjemni dosežki bodo glede na merila javnega razpisa
prejeli višje število točk. V primeru, da ima
več prijaviteljev isto število točk, ima prednost prijavitelj, ki je dosegel višje število točk
na podlagi naslednjega merila: pomen izjemnega dosežka za področje trajnostnega
razvoja, na katerega se nanaša.
Prijavitelj lahko prejme le eno nagrado,
ne glede na število izjemnih dosežkov, ki jih
uveljavlja, pri čemer se upošteva najbolje
ocenjeni izjemni dosežek.
6. Način vložitve prijav
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti, vidno označene z napisom »Nagrade –
84. javni razpis« in točnim naslovom prijavitelja na hrbtni strani, in sicer na naslov Javni
sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov
in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana,
do vključno 26. februarja 2010.
Prijava je vložena pravočasno, če jo javni
sklad prejme, preden izteče rok za vložitev
prijav. Če se prijava pošlje priporočeno po
pošti, se za dan, ko javni sklad prejme prijavo, šteje dan oddaje na pošto.
Prijavo je možno oddati osebno na naslovu 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. Prijava se bo štela za
pravočasno, če bo vložena zadnji dan prijavnega roka do 14. ure.
Prijave, vložene po poteku prijavnega
roka, bo javni sklad zavrgel.
Prijava se šteje za popolno, če je oddana
na predpisanem obrazcu prijavnice in vsebuje vse zahtevane priloge in podatke, ki jih
določa ta javni razpis. Prijave, ki ne bodo
vložene na predpisanem prijavnem obrazcu,
bodo zavržene.
Prijavitelji, ki ne bodo oddali popolne prijave, bodo pozvani k dopolnitvi prijave. V primeru, da prijavitelji prijave ne bodo dopolnili
v roku, določenem v pozivu za dopolnitev prijave, bo javni sklad njihove prijave zavrgel.
7. Obravnava prijav
Postopek javnega razpisa vodi v skladu
z določbami zakona, ki ureja splošni upravni
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postopek, razpisna komisija. Razpisno komisijo s sklepom imenuje direktor javnega sklada. Razpisna komisija bo za potrebe ocene
posameznih dosežkov pridobila mnenje posebnih ocenjevalcev, ki so strokovnjaki s posameznih področij trajnostnega razvoja.
Direktor javnega sklada bo prijaviteljem
izdal odločbe o izidu javnega razpisa najkasneje 30 dni po razvrstitvi kandidatov glede
na doseženo število točk na podlagi meril, ki
jih določa javni razpis.
O pritožbi zoper odločbo bo odločalo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Prijavitelj lahko vloži pritožbo na javni
sklad v roku 15 dni od vročitve odločbe.
Pritožnik mora v pritožbi natančno opredeliti
razloge, zaradi katerih je pritožba vložena.
Zoper odločbo javnega sklada o višini nagrade ni pritožbe.
8. Dokumentacija in dodatne informacije
Razpisna dokumentacija je na voljo na
spletni strani javnega sklada www.sklad-kadri.si ter na sedežu 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.
Dodatne informacije so na voljo na e-poštnem naslovu info@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. 01/434-58-96.
Javni sklad Republike Slovenije za
razvoj kadrov in štipendije
Št. 430-70/2009-3
Ob-8071/09
Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4,
6230 Postojna, objavlja na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah
(Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO
in 127/06 – ZJZP) in na podlagi drugega
odstavka 22. člena Odloka o koncesijah na
področju javnih služb vzdrževanja, urejanja
in čiščenja javnih površin v Občini Postojna
(Uradni list RS, št. 53/09)
javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje
gospodarske javne službe urejanja in
čiščenja mestnih ulic, javnih poti in
površin za pešce
1. Naziv koncedenta: Občina Postojna,
Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna.
2. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je podelitev
koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja mestnih ulic, javnih poti in površin za pešce.
Lokalna gospodarska javna služba, ki je
predmet koncesije, se izvaja na območju
mesta Postojna in naselja Prestranek, zimska služba pa se kot koncesionirana gospodarska javna služba izvaja tudi v ostalih
krajih v krajevni skupnosti Postojna in Prestranek ter v ostalih krajevnih skupnostih
Občine Postojna. Izbrani prijavitelj/koncesionar, bo imel izključno pravico opravljanja
gospodarske javne službe, ki je predmet
koncesije, na celotnem območju Občine Postojna. Koncesijska pogodba bo sklenjena
za določen čas 10 let od dneva sklenitve
koncesijske pogodbe. Koncesijsko obdobje
začne teči z dnem sklenitve koncesijske pogodbe. Izbrani koncesionar bo moral začeti
z izvajanjem koncesije najpozneje v 60 dneh
po sklenitvi koncesijske pogodbe. Trajanje
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koncesijske pogodbe se lahko podaljša zgolj
iz razlogov določenih z zakonom.
3. Prijava
Prijava se bo štela za popolno, če bo
pravočasna in sprejemljiva ter bo vsebovala
vse v tem navodilu in razpisni dokumentaciji
zahtevane podatke. Prijava in ostala dokumentacija, ki se nanaša na prijavo, mora biti
napisana v slovenskem jeziku.
Vsi obrazci in izjave morajo biti datirani,
žigosani in podpisani s strani odgovorne
osebe prijavitelja, ki je podpisnik prijave.
Zahtevani dokumenti morajo biti skladni
s pogoji iz navodil in razpisne dokumentacije.
V primeru, da naročnik/koncedent ne bi
pridobil nobene prijave ali bi bile vse prijave
nepopolne, se bo javni razpis ponovil. Javni
razpis se ponovi tudi v primeru, če koncesionar ni izbran ali če z osebo, ki je bila izbrana
za koncesionarja, v predpisanem roku ne bo
sklenjena koncesijska pogodba.
4. Sposobnost prijavitelja
Za priznanje sposobnosti prijavitelja
mora le-ta izpolnjevati pogoje potrebne za
udeležbo (sposobnost) določene z veljavnim zakonom, ki ureja postopek oddaje javnih naročil, kar prijavitelj skladno z Odlokom
o koncesijah na področju javnih služb vzdrževanja, urejanja in čiščenja javnih površin
v Občini Postojna dokazuje z naslednjimi
listinami:
a) da kot pravna oseba ali kot samostojni podjetnik posameznik in njegovi zakoniti
zastopniki, niso bili pravnomočno obsojeni
zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list
RS, št. 63/94, 70/94, 23/99, 60/99, 40/04,
37/05 in 17/06) oziroma kaznivih dejanj, ki
so bistveno enako opredeljena v novem Kazenskem zakoniku – KZ-1 (Uradni list RS,
št. 55/08, 66/08-popravek, 39/09):
– hudodelsko združevanje,
– sprejemanje podkupnine pri volitvah
(velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, jemanje podkupnine (za fizične
osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje
daril za nezakonito posredovanje in dajanje
daril za nezakonito posredovanje,
– goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in
zatajitev finančnih obveznosti ter goljufija
zoper finančne interese Evropskih skupnosti
v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti,
– pranje denarja;
Dokazilo:
Potrdilo Ministrstva za pravosodje, Kazenska evidenca, da:
– prijavitelj kot pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ni bil pravnomočno obsojen v zvezi z zgoraj navedenimi
kaznivimi dejanji;
– zakoniti zastopniki prijavitelja niso bili
pravnomočno obsojeni v zvezi z zgoraj navedenimi kaznivimi dejanji.
Potrdilo se priloži v originalu ali kopiji in
ne sme biti starejše od 60 dni pred dnevom
oddaje ponudbe (prijave);
b) da proti prijavitelju ni začet postopek
zaradi stečaja (insolventnosti), drug postopek prisilnega prenehanja ali likvidacijski postopek in da prijavitelj v zadnjih 3 letih ni bil
v sporu s koncedentom.
Dokazilo:
Potrdilo okrožnega sodišča, kjer ima
prijavitelj svoj sedež, iz katerega bo razvidno, da proti prijavitelju ni začet postopek
zaradi stečaja (insolventnosti), drug posto-
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pek prisilnega prenehanja ali likvidacijski
postopek;
Potrdilo sodišča se priloži v originalu ali
kopiji in ne sme biti starejše od 60 dni pred
dnevom oddaje ponudbe (prijave).
c) da ima prijavitelj poravnane vse davke,
prispevke in druge javnopravne dajatve;
Dokazila:
1. Izjava o poravnanih davkih, prispevkih
in drugih javnopravnih dajatvah, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije (Obrazec
št. 4);
2. Potrdilo DURS o poravnanih davkih in
prispevkih, ki ne sme biti starejše od 60 dni
pred dnevom oddaje ponudbe (prijave);
d) da je registriran oziroma, da izpolnjuje
pogoje za opravljanje koncesije;
Dokazila:
1. Veljaven redni izpisek iz sodnega registra (ali iz poslovnega registra AJPES),
iz katerega bo razvidno, da je prijavitelj registriran;
2. Dokazilo, da izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije (npr. družbena pogodba, ustanovitveni
akt,…).
Redni izpisek iz sodnega registra (ali iz
poslovnega registra AJPES) se priloži v originalu ali kopiji in ne sme biti starejši od 60
dni pred dnevom oddaje ponudbe (prijave).
e) da lahko s polnim oziroma s sorazmerno krajšim delovnim časom na gospodarski
javni službi zaposli osebo s VI. stopnjo strokovne izobrazbe in opravljenim strokovnim
izpitom iz upravnega postopka;
Dokazila:
1. Izpolnjena izjava o delavcih, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije (Obrazec št. 5), iz katere bo razvidno:
– da ima prijavitelj zaposleno osebo
s polnim oziroma sorazmerno krajšim delovnim časom z najmanj VI. stopnjo strokovne
izobrazbe in opravljenim strokovnim izpitom
iz upravnega postopka ali
– da bo prijavitelj v primeru, da bo izbran
za koncesionarja, zaposlil osebo s polnim
oziroma sorazmerno krajšim delovnim časom z najmanj VI. stopnjo strokovne izobrazbe in opravljenim strokovnim izpitom iz
upravnega postopka;
2. Da predloži elaborat o opravljanju dejavnosti z vidika kadrov, organizacije dela,
strokovne opremljenosti vodenja katastra,
finančno – operativnega vidika in razvojnega vidika, s katerim dokaže izpolnjevanje
zahtevanih pogojev pod točkami e), f), g),
h), i), j) in k);
f) da razpolaga z zadostnim številom delavcev z ustreznimi kvalifikacijami, usposobljenostjo in izkušnjami na področju izvajanja koncesije;
Dokazila:
1. Izpolnjena izjava o zaposlenih delavcih, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije (Obrazec št. 6);
2. Da predloži elaborat pod točko e) 2
(10. poglavje);
g) da razpolaga z zadostnim obsegom
opreme in naprav oziroma potrebnih sredstev za delo oziroma izkaže, da bo ustrezno opremo zagotovil najkasneje do podpisa koncesijske pogodbe in da razpolaga
z ustreznim poslovnim prostorom na območju Občine Postojna, oziroma na drugačen
način nesporno dokaže, da lahko tudi sicer
nemoteno opravlja dejavnost;
Dokazila:
1. Izpolnjena izjava o tehnični usposobljenosti, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije (Obrazec št. 7);
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2. Da predloži elaborat pod točko e) 2
(10. poglavje);
h) da je sposoben samostojno zagotavljati vse javne dobrine, ki so predmet izvajanja koncesije;
i) da je sposoben zagotavljati izvajanje
storitev na kontinuiran in kvaliteten način
ob upoštevanju odlokov, ki urejajo način izvajanja javnih služb, za katere se podeljuje
koncesija, predpisov, normativov in standardov;
j) da zagotavlja interventno izvajanje gospodarske javne službe ob vsakem času;
k) da je usposobljen za vodenje katastra ter da razpolaga z ustreznimi delovnimi
sredstvi in kadri za njegovo vodenje;
Dokazila:
1. Da predloži elaborat pod točko e) 2
(10. poglavje);
2. Izpolnjena izjava o rednem izvajanju
storitev, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije, s katero dokaže izpolnjevanje
zahtevanih pogojev pod točkami h), i), j) in
k) (Obrazec št. 10);
l) da je finančno in poslovno usposobljen;
Dokazilo:
1. S.BON-1 (ali S.BON-1/P) – pravne
osebe oziroma BON-1/SP – samostojni podjetniki posamezniki s podatki in kazalniki
za leto 2008 (ni časovne omejitve, vendar
se mora nanašati na podatke za 2008); iz
dokazila mora izhajati, da ponudnik v zadnjem poslovnem letu pred prijavo ni posloval z izgubo;
2. Potrdilo poslovne banke ali bank pri
katerih ima prijavitelj odprt (ali odprte) transakcijske račune (ali BON-2 obrazec); iz
dokazil mora izhajati, da ponudnikovi transakcijski računi v obdobju 6 mesecev pred
izdajo potrdila (to je lahko starejše največ
60 dni od dneva oddaje prijave) niso bili
blokirani;
m) da se obveže zavarovati proti odgovornosti za škodo, ki jo z izvajanjem koncesije lahko povzroči občini, uporabnikom ali
tretji osebi;
Dokazilo:
Izpolnjena izjava o zavarovanju, ki je sestavni del razpisne dokumentacije (Obrazec
št. 12);
5. Način, mesto in rok za prevzem razpisne dokumentacije
Javni razpis za podelitev koncesije za
opravljanje razpisane lokalne gospodarske
javne službe v Občini Postojna je objavljen
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v Uradnem listu Republike Slovenije in na
portalu javnih naročil www.enarocanje.si.
Celotno razpisno dokumentacijo lahko
prijavitelji zahtevajo osebno ali po pošti do
vključno 26. 1. 2010, do 12. ure, od ponedeljka do četrtka, med 8. in 15. uro ter ob
petkih med 8. in 13. uro, na naslovu: Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230
Postojna, v sprejemno-informacijski pisarni,
pisarna št. 3/2.
Kolikor bi želeli prijavitelji razpisno dokumentacijo prejeti po elektronski pošti, to
lahko sporočijo na elektronski naslov: obcina@postojna.si.
6. Način pojasnjevanja razpisne dokumentacije
Dodatna pojasnila razpisne dokumentacije sme prijavitelj zahtevati izključno v pisni
obliki, preko portala e-naročanje ali po elektronski pošti.
Pojasnila na pisna vprašanja bodo pisno posredovana vsem prijaviteljem, ki bodo
prevzeli razpisno dokumentacijo, objavljeni
pa bodo tudi na portalu e-naročanja. Vsi odgovori na vprašanja prijaviteljev postanejo
sestavni del razpisne dokumentacije in so
za prijavitelje obvezujoči.
Prijavitelji lahko naslovijo pisna vprašanja na elektronski naslov: bostjan.udovic@postojna.si ali na naslov: Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna,
tel. 05/72-80-784, telefaks 05/72-80-780
z oznako »Koncesija za urejanje in čiščenje
mestnih ulic, javnih poti in površin za pešce«. Zadnji rok za pisna vprašanja je 7 dni
do poteka roka za oddajo prijave.
Naročnik/koncedent si pridržuje pravico,
da razpisno dokumentacijo delno spremeni
ali dopolni. O tem seznani vse, ki so prevzeli razpisno dokumentacijo in po potrebi podaljša rok za oddajo prijav. Morebitne
spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije postanejo sestavni del razpisne
dokumentacije.
7. Način, mesto in rok oddaje prijave: prijavitelji morajo oddati svoje prijave v zaprtih
ovojnicah, katere morajo biti na naslovni strani opremljene z naslovom: Občina Postojna,
Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna. V spodnjem levem kotu mora biti oznaka: »Ne odpiraj – prijava – Občina Postojna – Koncesija
za urejanje in čiščenje mestnih ulic, javnih
poti in površin za pešce«. Na hrbtni strani
ovojnice mora biti naziv in naslov prijavitelja.
Koncedent bo upošteval vse prijave, ki bodo
prispele na zgoraj navedeni naslov najpozne-

je do torka, 26. 1. 2010, do 12. ure. Prijavitelji
lahko oddajo prijave osebno ali priporočeno
po pošti na zgornji naslov. Če je prijava poslana po pošti se šteje za pravočasno, če
prispe na navedeni naslov do zgoraj navedenega datuma in ure. Prijave ni mogoče oddati
v elektronski obliki.
8. Umik, sprememba ali dopolnitev prijave
Prijavitelj lahko do zaključka roka oddaje
prijav prijavo umakne, spremeni ali dopolni,
kar mora na ovojnici označiti na naslednji
način: »Ne odpiraj – prijava – Občina Postojna – Koncesija za urejanje in čiščenje
mestnih ulic, javnih poti in površin za pešce«
– z oznako dopolnitev / umik /sprememba«,
glede na to ali gre za dopolnitev, umik ali
spremembo že oddane prijave. Prijave ni
mogoče dopolniti / umakniti / spremeniti po
poteku roka za oddajo prijav.
9. Način, mesto in rok odpiranja prijav:
javno odpiranje prijav bo v torek, 26. 1.
2010, ob 13. uri, v prostorih Občine Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna.
10. Omejitve pri predložitvi prijave: vsaka oseba lahko vloži le eno vlogo (prijavo).
V primeru skupne prijave sme biti ista oseba
ali njena povezana družba udeležena le pri
eni (skupni) prijavi.
11. Način ocenjevanja prijav
Naročnik/koncedent bo, ob izpolnjevanju
pogojev in zahtev iz te razpisne dokumentacije, za izvajanje razpisane koncesije izbral
enega koncesionarja ali skupino prijaviteljev
– skupna prijava.
Merila za izbor koncesionarja so:
1. Skupna ponudbena cena;
2. Pozitivne reference ponudnika;
3. Zagotavljanje kakovosti poslovanja.
12. Postopek izbire koncesionarja
V postopku vrednotenja prijav se sme od
prijaviteljev zahtevati zgolj takšna pojasnila
ali dopolnitve, ki nikakor ne vplivajo na ocenjevanje prijav skladno s postavljenimi merili
za izbor koncesionarja.
V imenu naročnika/koncedenta bo odločila o izboru koncesionarja Občinska uprava
Občine Postojna z upravno odločbo.
Odločba o izboru koncesionarja preneha
veljati, če v roku 45 dni od njene dokončnosti
ne pride do sklenitve koncesijske pogodbe
iz razlogov, ki so na strani koncesionarja.
Naročnik/koncedent ima pravico kadarkoli prekiniti postopek predmetnega javnega
razpisa.
Občina Postojna
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Javne dražbe
Št. 352-12/2008-16-04
Ob-8049/09
Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list
RS, št. 14/07), Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list
RS, št. 84/07 in 94/07), Zakonom o varstvu
kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb
(Uradni list RS, št. 18/2004), Odlokom o proračunu Občine Laško za leto 2009 (Uradni
list RS, št. 20/08, 84/08, 96/08, 122/08 in
43/09) in Posamičnim programom odprodaje stanovanj in poslovnih prostorov v poslovno stanovanjskem objektu Rimske Toplice št.: 352-12/2008 in 352-19/2009, z dne
27. 5. 2009, objavlja
javno dražbo
za prodajo poslovnega prostora na
Aškerčevi cesti 4, v Rimskih Toplicah
I. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270
Laško, matična številka: 5874505, ID številka za DDV SI11734612, tel. 03/733-87-00 in
faks 03/733-87-40.
II. Opis predmeta prodaje: predmet
prodaje je poslovni prostor v novozgrajeni poslovno stanovanjski stavbi s številko
1039-960, z naslovom Aškerčeva cesta 4,
3272 Rimske Toplice, ki je povezana s parcelo 1039-955/13, v katastrski občini 1039
Rimske Toplice. Poslovni prostor v naravi predstavlja nepremičnina z naslednjimi
identifikacijskimi oznakami:
– Številka dela stavbe: 1039-960-1,
– Številka poslovnega prostora: 1,
– Neto tlorisna površina dela stavbe (v m2) – vpisana v kataster stavb:
90,55 m2,
– Dejanska raba dela stavbe: nestanovanjska – poslovni prostor 1 (po projektu
poslovni prostor lekarne).
Poslovno-stanovanjski objekt ima štiri izdelane etaže. Poslovni prostori so last
Občine Laško, stanovanja pa last Javnega
nepremičninskega sklada Občine Laško.
Po projektu poslovni prostori obsegajo: poslovni prostor 1 (po projektu prostor za lekarniško dejavnost), poslovni prostor 2 (po
projektu pisarniški poslovni prostor krajevne
skupnosti), poslovni prostor 3 (po projektu
poslovni prostor za dejavnost zobne tehnike) in zdravstveno postajo. Ostali prostori
so namenjeni stanovanjem in servisnim prostorom zanje.
Vsi poslovni prostori imajo dostope iz
zunanjih površin, stanovanjski vhod pa je
ločen od poslovnih površin. Objekt je na
JZ strani vkopan za celotno etažo ter ima
vgrajeno dvigalo. Ogrevanje je urejeno preko daljinskega ogrevanja na sodobno lesno
gorivo – pelete. Vsak poslovni prostor in stanovanje ima lastne merilnike za ogrevanje
– kalorimetre, elektriko ter vodo. Dostop do
objekta je z javnih površin. Parkirna mesta
so locirana ob objektu na parc. št. 958/9,
960/25 in 955/12, k.o. 1039 – Rimske Toplice. Poslovno-stanovanjski objekt je lociran
v samem središču kraja Rimske Toplice in
se nahaja v neposredni bližini pošte, trgovin
z živili, avtobusnega postajališča, železniške
postaje, rekreativnih površin, Rimskih term

ter odprtega termalnega kopališča (5–10
min peš hoje).
III. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin.
IV. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja: za nepremičnino, ki je predmet
prodaje, znaša izklicna cena brez vključenega davka na dodano vrednost 176.166,77
EUR. Javna dražba za nepremičnino se bo
opravila ustno. Najnižji znesek višanja izklicne cene je 1000 €. Davek na dodano
vrednost po stopnji 20% za poslovne prostore ni vključen v izklicno ceno in ga je kupec
poslovnega prostora dolžan plačati poleg
kupnine v skladu z določili Zakona o davku
na dodano vrednost (ZDDV-1).
V. Pogoji prodaje:
– Prodajna pogodba bo sklenjena v obliki
notarskega zapisa. Splošni pogoji prodaje
in Pogodba o medsebojnih razmerjih bodo
od dneva objave javne dražbe dosegljivi na
spletni strani http://www.lasko.si.
– Nepremičnina bo prodana dražitelju, za
katerega bo komisija ugotovila, da je ponudil
najvišjo ceno.
– Izbrani dražitelj, ki nima statusa končnega potrošnika, pred pričetkom javne
dražbe vplača varščino v višini 10% izklicne
cene, ki se všteje v aro in prvi obrok kupnine. V roku 15 dni po zaključku javne dražbe
se zavezuje skleniti prodajno pogodbo, ter
v roku 8 dni od sklenitve pogodbe poravnati
nadaljnjih 40% kupnine. Preostanek kupnine
pa plača v roku 8 dni po tem, ko so izpolnjeni pogoji, t.j. izdano pravnomočno uporabno
dovoljenje in vpisana etažna lastnina.
– Izbrani dražitelj, ki ima status potrošnika (fizična oseba), plača 10% varščine pred
pričetkom javne dražbe, ki se mu všteje
v aro in prvi obrok kupnine. Prodajno pogodbo pa sklene v roku 15 dni po pridobljenem pravnomočnem uporabnem dovoljenju
in vpisu etažne lastnine. Ob izpolnitvi obeh
pogojev je dolžan v roku 8 dni plačati preostanek kupnine.
– Kolikor izbrani dražitelj, pozivu navkljub, ne bi pristopil k podpisu pogodbe se
bo štelo, da je od nakupa odstopil, Občina
Laško pa ima pravico zadržati varščino v višini 10% izklicne cene.
– Prodajalec se zavezuje pridobiti pravnomočno uporabno dovoljenje in etažno lastnino vpisati v zemljiško knjigo najkasneje
do konca februarja 2010. Prodajalec se zavezuje izročiti nepremičnino v last po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh
stroških.
– Kupec se zavezuje poravnati celotno
kupnino ob upoštevanju pogojev iz prejšnjih alinej, ko bo prodajalec izpolnil zgoraj
navedene pogoje (pravnomočno uporabno
dovoljenje in etažna lastnina). Plačilo celotne kupnine po izpolnitvi pogojev s strani
prodajalca je bistvena sestavina pravnega
posla. Če kupec ne poravna kupnine na
določen način in v določenem roku po sklenjeni pogodbi, se šteje prodajna pogodba
za razdrto.
VI. Način in rok plačila kupnine: kupnino
za poslovni prostor bo kupec poravnal na
TRR Občine Laško, št.: 01257-0100003220,
v rokih, ki so zapisani v pogojih prodaje. Ra-

čun je odprt pri UJP Žalec. Kupec bo poleg
ponujene kupnine dolžan plačati še stroške
vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in
v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega
sodišča.
VII. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba za nepremičnino bo v torek, dne 12. januarja 2010, ob 9. uri, v sejni sobi Občine
Laško, Mestna ulica 2, Laško. Kandidati za
nakup poslovnega prostora se bodo morali
30 minut pred začetkom javne dražbe, tj. do
8.30, izkazati z dokazili navedenimi pod zap.
št. VIII te objave. Če udeleženec javne dražbe ne predloži zahtevanih podatkov oziroma
ne izpolnjuje spodaj navedenih pogojev ne
more sodelovati na javni dražbi.
VIII. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodeluje domača
ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije
lahko postane lastnik nepremičnin ter se
pravočasno in pravilno prijavi. Pravočasna
in pravilna prijava k javni dražbi pomeni, da
interesent predloži naslednje podatke oziroma dokumente:
– Plača varščino in predloži dokazilo
o njenem plačilu.
– Predloži izpisek iz poslovnega registra
z izpisom registriranih dejavnosti v skladu
z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti, ki ne sme biti starejši od enega meseca,
v primeru, da se prijavi pravna oseba ali
fizična oseba, ki opravlja samostojno dejavnost.
– Predloži izvirnik veljavnega osebnega
dokumenta (potni list ali osebna izkaznica)
in davčno številko, če se prijavi fizična oseba.
– Predloži pooblastilo, ki se nanaša na
predmet javne dražbe, pri čemer mora biti
podpis overjen pri notarju, v primeru, če se
v imenu ponudnika javne dražbe udeleži
pooblaščenec.
Vse listine, razen dokazil o plačilu varščine, je potrebno predložiti v izvirniku ali pa
kopijo listine, ki je overjena pri notarju.
IX. Varščina:
– Udeleženci, ki želijo sodelovati na javni
dražbi za poslovni prostor morajo do četrtka, dne 7. januarja 2010, vplačati varščino
v višini 10% izklicne cene nepremičnine na
TRR Občine Laško, št.: 01257-0100003220,
za poslovni prostor. Račun je odprt pri UJP
Žalec.
– Z vplačilom varščine sprejme dražitelj
obveznost pristopiti k dražbi.
– Uspelemu dražitelju se bo vplačana
varščina vštela v aro, ki jo bo kupec plačal v znamenje sklenitve prodajne pogodbe
oziroma v prvi obrok kupnine, ostalim pa bo
brezobrestno vrnjena v roku 8 delovnih dni
po opravljeni javni dražbi.
– V primeru, da uspeli dražitelj ne bi sklenil pogodbe ali plačal kupnine, organizator
javne dražbe obdrži varščino.
X. Drugi pogoji in pravila javne dražbe:
– Javna dražba bo ustna, v slovenskem
jeziku.
– Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi
najvišjo ceno.
– Dražbo vodi predsednik Komisije za
vodenje in nadzor postopkov razpolaganja
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s stvarnim premoženjem Občine Laško in
Javnega nepremičninskega sklada Občine
Laško ter je končana, ko voditelj dražbe
trikrat ponovi najvišjo ponudbo za nepremičnine. Takrat predsednik komisije ugotovi,
komu in po kakšni ceni je bil predmet javne
dražbe prodan in kupca pozove k podpisu
pogodbe.
– Če izklicna vrednost ni bila dosežena,
je javna dražba neuspešna.
– Ugovore proti dražbenemu postopku
je mogoče podati, dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe. Morebitne spore reši
voditelj dražbe.
– Javno dražbo bo izvedla Komisija za
vodenje in nadzor postopkov razpolaganja
s stvarnim premoženjem Občine Laško in
Javnega nepremičninskega sklada Občine
Laško v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 84/07 in 94/07).
– Prodajalec lahko začeti postopek prodaje kadarkoli, do sklenitve pravnega posla
– podpisa prodajne pogodbe, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti
ustavi. V tem primeru se ponudnikom povrne plačana varščina v roku 8 delovnih dni
brez obresti.
XI. Dodatne informacije o pogojih in
predmetu javne dražbe lahko interesenti pridobijo na tel. 03/733-87-00, 03/733-87-12 in
03/733-87-14 ali e-naslovih: obcina@lasko.
si; stanka.jost@lasko.si; in luka.picej@lasko.si. Po predhodnem dogovoru je mogoč
tudi ogled nepremičnin, ki so predmet javne
dražbe.
Občina Laško
Ob-8052/09
Občina Miren - Kostanjevica, Miren 129,
5291 Miren, v skladu z Zakonom o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07), Uredbo o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07) ter sklepom
Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica, št. 478-01-0013/2009, z dne 26. 11.
2009, objavlja
javno dražbo
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Miren - Kostanjevica, Miren
129, 5291 Miren.
2. Opis predmetov prodaje
Predmet javne dražbe sta nepremičnina
s parc. št. 3737, poslovna stavba v izmeri
254 m2, igrišče v izmeri 503 m2 in nepremičnina s parc. št. 1925/2, igrišče v izmeri
1.000 m2, obe vpisani v zemljiškoknjižnem
vložku št. 560, k.o. Opatje selo.
Parcela št. 3737, k.o. Opatje selo, na
kateri stoji stavba nekdanje osnovne šole
v Opatjem selu, se nahaja v centralnem
delu naselja Opatje selo in na zahodni strani
sega do regionalne ceste Miren–Kostanjevica na Krasu. Na vhodnem delu pred objektom je manjše lastno parkirišče. Parcela št.
1925/2, k.o. Opatje selo, se nahaja vzhodno
od stavbe nekdanje šole in je dostopna le
preko parcele št. 3737, k.o. Opatje selo.
Trenutno se uporablja kot igrišče otroškega
vrtca.
Po razpoložljivih podatkih je bil objekt
zgrajen okrog leta 1930 kot enonadstropen
in nepodkleten objekt z velikimi učilnicami
in visokimi višinami ter potrebnimi spremljajočimi prostori. Pred okrog 25 leti je bilo pritličje adaptirano za otroški vrtec, nadstropje
je opuščeno.
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3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin.
4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja
Nepremičnini, ki sta predmet prodaje, se
prodajata skupaj. Izklicna cena zanju znaša
237.400,00 €, znesek višanja je 500,00 €.
Davek na promet nepremičnin po stopnji 2% ni vključen v ceno in ga poravna
kupec.
5. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se plača v 8 dneh po izstavitvi
računa, ki ga prodajalec izstavi kupcu takoj
po sklenitvi pogodbe.
Plačilo celotne kupnine v določenem
roku je bistvena sestavina pravnega posla.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo potekala na Občini Miren - Kostanjevica,
Miren 129, 5291 Miren, v sejni sobi v 1. nadstropju, in sicer dne 28. 12. 2009, ob 9. uri.
7. Višina varščine
Varščina za nepremičnini s parc. št.
3737 in 1925/2, obe k.o. Opatje selo, znaša
23.740 € in se plača na podračun proračuna
št. 01275-0100014366, z navedbo namena
nakazila: Javna dražba – Opatje selo.
Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po opravljeni javni dražbi. Dražiteljem, ki plačajo
varščino, a ne pristopijo k javni dražbi, se
varščina zadrži.
8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in
ogled predmetov javne dražbe
Zaradi uporabe nepremičnin v vzgojno-varstvene namene bodo le-te izročene
v neposredno posest kupca po 30. 6. 2010,
vendar najkasneje do 31. 7. 2010. V času od
sklenitve kupoprodajne pogodbe pa do prevzema nepremičnin v posest, kupec nima
pravice uporabniku nepremičnin zaračunavati najemnine, kar se bo posebej opredelilo v pogodbi. Obratovalne stroške v zvezi
z uporabo nepremičnin bo nosil uporabnik
do izročitve nepremičnin v neposredno posest kupca.
Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru.
Za dodatne informacije v zvezi z ogledom nepremičnin ter za morebitne podrobnejše podatke v zvezi s prijavo in izvedbo javne dražbe lahko pokličete na tel.
05/330-46-70.
9. Opozorilo: pristojna komisija lahko
s soglasjem župana do sklenitve pravnega
posla postopek javne dražbe ustavi.
10. 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 dne
24. 12. 2009, v zaprti kuverti z napisom
»Ne odpiraj, javna dražba – Opatje selo«,
na naslov Občina Miren - Kostanjevica, Miren 129, 5291 Miren, 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, 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);
– izpisek iz sodnega registra (pravne
osebe) oziroma druge ustrezne evidence
(s.p.), star največ 30 dni;

– pooblastilo za sodelovanje na dražbi,
če dražitelj ni zastopnik;
– osebni dokument (fizične osebe);
– dokazilo o plačani varščini za nepremičnino, ki jo dražijo.
Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev
iz 10. točke te objave javne dražbe, bodo po
sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni
iz postopka.
Če je dražitelj samo eden, je nepremičnina prodana za izklicno ceno. Če draži več
dražiteljev, je uspeli dražitelj tisti, ki ponudi najvišjo ceno. Če dva ali več dražiteljev
draži enako najvišjo ceno, nepremičnina ni
prodana, če eden ne zviša cene.
Pogodba o prodaji bo sklenjena z uspelim dražiteljem najkasneje v 15 dneh po
zaključku dražbe. Če dražitelj ne podpiše
pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki
so na strani dražitelja, ponudnik zadrži njegovo kavcijo.
Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo
in drugo) plača kupec.
Nepremičnine bodo prodane po načelu
videno-kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo
upoštevane.
Vknjižba lastninske pravice na nepremičnini bo možna na podlagi izdanega
zemljiškoknjižnega dovolila, ki ga bo izdal
prodajalec po plačilu celotne kupnine.
Občina Miren - Kostanjevica
Št. 4780-811/2009-6
Ob-8055/09
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 – pomožni prostor, v kleti stanovanjske
stavbe, na naslovu Bratovševa ploščad 27,
Ljubljana, v izmeri 70,59 m2, vpisan v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljubljani
z identifikacijsko št. 21.E pri podvložku št.
2974/18, k.o. Stožice, in v naravi predstavlja
skladiščni prostor v kleti. Stavba, v kateri
se predmetna nepremičnina nahaja, leži na
parc. št. 281/9, k.o. Stožice, z ID številko
563. Predmetni pomožni prostor je vpisan
kot etažna lastnina pod oznako 21.E.
Nepremičnina je prazna in prosta vseh
bremen.
Izklicna cena: 44.125,00 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.
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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 12. 1.
2010 na sedežu Mestne občine Ljubljana,
Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 15, z začetkom
ob 11. uri.
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 10% 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 Bratovševo ploščad 27«.
8.2 Plačana varščina se najuspešnejšemu dražitelju vračuna v kupnino, ostalim
ponudnikom, ki niso uspeli na javni dražbi
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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 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. 478-27/2009-2
Ob-8080/09
Občina Hrpelje - Kozina, Reška cesta
14, Hrpelje, 6240 Kozina, objavlja na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS,
št. 14/07) in 38. člena Uredbe o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l.
RS, št. 84/07 in 94/07), Odloka o proračunu Občine Hrpelje - Kozina za leto 2009 in
Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja
s stvarnim premoženjem za leto 2009
prodajo nepremičnin po metodi javne
dražbe
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Hrpelje - Kozina, Reška cesta 14, Hrpelje, Kozina.
2. Opis predmeta prodaje: parc. št.
833/4, k.o. Kovčice, poslovna stavba 404 m2
in dvorišče 2676 m2 (zapuščena šola).
3. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
javne dražbe: prodaja nepremičnine.
4. Izklicna cena: za nepremičnino parc.
št. 833/4, k.o. Kovčice, je izklicna cena
143.500,00 EUR. Izklicna cena je določena
v skladu z oceno vrednosti nepremičnine, ki
jo je v oktobru 2009 izdelal pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin Boris Rep,
univ. dipl. gradb. inž.
5. Najnižji znesek višanja izklicne cene
za nepremičnine je 500 EUR.
6. Način in rok plačila kupnine: uspeli
dražitelj mora celotno kupnino plačati v roku
8 dni od sklenitve pogodbe na TRR Občine
Hrpelje - Kozina, pri čemer se znesek naka-
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zila zmanjša za že vplačano višino varščine.
Plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pogodbe.
Kupnino bo kupec poravnal na TRR Občine Hrpelje - Kozina št. 01235– 0100006141,
odprt pri Banki Slovenije.
Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še pripadajoči davek, stroške
notarskega zapisa pogodbe ter stroške
vknjižbe lastninske pravice na njegovo ime
in v njegovo korist, ti stroški niso všteti v izklicni ceni.
7. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo potekala na sedežu Občine Hrpelje - Kozina v Hrpeljah, na naslovu Reška cesta
14, v sejni sobi, in sicer dne 28. 12. 2009,
ob 13. uri.
Kandidati se bodo morali 15 minut pred
začetkom javne dražbe izkazati, kot je določeno v točki 10 ter predložiti potrdilo o plačilu
varščine, ki naj bo potrjeno s strani banke.
8. Višina varščine, ki jo je potrebno položiti pred pričetkom dražbe, je 10% izklicne
cene, kar znaša 14.350,00 EUR.
Varščino je potrebno nakazati pred pričetkom javne dražbe na TRR Občine Hrpelje - Kozina, in sicer: TRR št. 01235
0100006141, odprt pri Banki Slovenije, namen nakazila varščina za dražbo z navedbo
parcelne številke.
Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom,
ki na javni dražbi niso uspeli, pa se varščina
vrne brez obresti v roku 10 dni po zaključku
javne dražbe. Če kupec ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, prodajalec obdrži
varščino.
9. prodajalec pozove kupca najpozneje v roku 8 dni po zaključku javne dražbe
k podpisu pogodbe. Kolikor se kupec ne odzove na poziv in ne sklene pogodbe oziroma
svoje odsotnosti na dan podpisa pogodbe
predhodno ne opraviči, se šteje da je neupravičeno odstopil od nakupa in prodajalec
obdrži varščino. Če kupec v roku osmih dni
od dneva podpisa pogodbe ne plača kupnine se pogodba razdre pri čemer prodajalec
obdrži varščino.
10. Pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb
morajo na javni dražbi predložiti pisno pooblastilo, kjer je podpis pooblastitelja overjen pri notarju, fizična oseba pa se izkaže
z osebnim dokumentom.
11. Drugi pogoji in pravila javne dražbe:
– nepremičnine so naprodaj po načelu
»videno - kupljeno«, kasnejše reklamacije
ne bodo upoštevane (dražitelj je dolžan pred
nastopom na javni dražbi podpisati izjavo,
da se je seznanil s pravnim in dejanskim
stanjem nepremičnine),
– na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi
najvišjo ceno,
– javna dražba je končana, ko voditelj
dražbe ponovi trikrat najvišjo ponujeno
ceno,
– javno dražbo bo izvajala komisija imenovana s strani župana,
– ugovore proti dražbenemu postopku je
mogoče podati, dokler ni končan zapisnik
o poteku dražbe. Morebitne ugovore reši komisija v roku 3 dni od dneva javne dražbe,
– če sta dražitelja dva ali več, ki dražita
najvišjo kupnino v istem znesku, nepremičnina ni prodana, dokler eden od dražiteljev
ne zviša cene.
12. Prehod lastništva:
Po poplačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških, se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico
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vknjižbe lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v zemljiško knjigo. Do poplačila
celotne kupnine ostane posestnik in lastnik
prodajalec ter obdrži v svoji posesti sklenjeno kupoprodajno pogodbo, ki jo kupcu
izroči, ko mu ta predloži potrdilo o plačilu
celotne kupnine.
13. Ustavitev postopka: komisija oziroma prodajalec lahko začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla
ustavi brez posebne obrazložitve in brez
odškodninske odgovornosti, pri čemer se
dražiteljem povrne vplačana varščina brez
obresti v roku 10 dni.
14. Informacije: za dodatne informacije
v zvezi z nepremičnino in ogledom le-te, se
lahko obrnete na Andreja Bolčiča, Občina
Hrpelje - Kozina, Reška cesta 14, Hrpelje,
Kozina, tel. 05/680-01-50, e-pošta: andrej.
bolcic@hrpelje.si.
Občina Hrpelje - Kozina
Ob-8085/09
Republika Slovenija, Ministrstvo za
zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana in
Onkološki inštitut Ljubljana, Zaloška c. 2,
1000 Ljubljana, objavljata 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) ter sklepa Vlade
Republike Slovenije o soglasju na Program
razpolaganja s stanovanjem, Identifikacijska št.: 202, k.o. Vič, vložek št.: 3987/6,
2-sobno stanovanje št. 2, Reška ulica 17,
1000 Ljubljana po metodi javne dražbe, št.
47803-216/2009/3 z dne 3. 12. 2009
javno dražbo
I. Lastnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana.
Upravljavec in organizator: Onkološki inštitut Ljubljana, Zaloška c. 2, 1000 Ljubljana.
II. Opis predmeta prodaje: nepremičnina
z identifikacijsko št.: 202, vpisana v vložek
št.: 3987/6, k.o. Vič, ki v naravi predstavlja 2-sobno stanovanje št. 2 v I. nadstropju
s kletno shrambo št. 2, skupne površine
57,47 m2, na naslovu Reška ulica 17, Ljub
ljana. Ocenjena tržna vrednost lastniških
pravic: 120.000 EUR. Stanovanje je v lasti
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: 120.000
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.
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4. Način in rok plačila kupnine: kupec, tj.
najugodnejši dražitelj mora pogodbo podpisati najkasneje v 15 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 28. 12. 2009, ob 12. uri v sejni sobi na
naslovu: Onkološki inštitut Ljubljana, Zaloška c. 2, 1000 Ljubljana, stavba C, pritličje.
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 15 dni po
opravljeni javni dražbi sklene pogodbo
o prodaji zemljišča.

Javna dražba je končana, ko voditelj
dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
Javno dražbo bo izvedla Komisija Onkološkega inštituta Ljubljana v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin
in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07).
Če najugodnejši dražitelj ne bo sklenil
prodajne pogodbe v navedenem roku, bo
postopek javne dražbe razveljavljen, vplačana varščina pa bo zadržana.
Prodajalec v skladu s petim odstavkom
5. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 117/06) ni zavezanec za plačilo DDV.
Vlada RS ali komisija za vodenje in nadzor postopka prodaje 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 kupoprodajne pogodbe na Onkološkem
inštitutu Ljubljana, Zaloška c. 2, 1000 Ljub
ljana, po e-mailu ali po pošti.
Vse informacije v zvezi s prodajo se lahko dobijo na Onkološkem inštitutu Ljubljana,
Zaloška c. 2, 1000 Ljubljana. Kontaktna
oseba je Špela Svoljšak, univ.dipl.prav., tel.
01/58-79-628 in je dosegljiva vsak dan od
dneva objave do dneva javne dražbe med
9. in 15. uro.
Ogled stanovanja je možen po predhodnem dogovoru na tel. 01/58-79-628.
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.
Onkološki inštitut Ljubljana
Št. 478-12/2009
Ob-8088/09
Občina Kostanjevica na Krki, Ljubljanska
7, Kostanjevica na Krki, na podlagi 19. in
20. člena Zakona o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
14/07) ter na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 –
UPB2, 27/08 odločba US RS), objavlja
javno dražbo
za odprodajo nepremičnega premoženja
Občine Kostanjevica na Krki
Predmet prodaje
Predmet prodaje je:
Nepremičnina (stavbno zemljišče v obrtni coni) parc. št. 823/8 – njiva v izmeri
6118 m2, vpisana v zemljiškoknjižnem vložku št. 2412, k.o. Kostanjevica.
Predmet prodaje je zemljiškoknjižno v lasti Občine Krško in dejansko v lasti Občine
Kostanjevica na Krki.
Čas in kraj javne dražbe: javna dražba
bo potekala dne 18. 12. 2009 z začetkom
ob 11. uri, v prostorih Občine Kostanjevica
na Krki, Ljubljanska cesta 7, 8311 Kostanjevica na Krki.
Izklicna cena: za predmet prodaje znaša
izklicna cena 152.950,00 EUR.
Znesek višanja: najnižji znesek višanja
za posamičen predmet prodaje na javni
dražbi je 500,00 EUR.
Plačilni pogoji: s kupcem, najugodnejšim
dražiteljem za posamičen predmet prodaje,
bo v roku 7 dni po zaključku javne dražbe,
sklenjena kupoprodajna pogodba, z rokom
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v 8 dneh od sklenitve pogodbe in preostanka kupnine v roku 45 dni od sklenitve pogodbe, na podračun EZR prodajalca, odprtega
pri Banki Slovenije, št. 01397-0100019737.
Plačilo kupnine v predvidenih rokih od sklenitve pogodbe, je bistvena sestavina pravnega posla.
Drugi pogoji:
– pri javni dražbi lahko sodelujejo pravne
osebe s sedežem v RS in fizične osebe, državljani RS oziroma njihovi pooblaščenci, ki
morajo predložiti pisno pooblastilo,
– dražitelji morajo predložiti dokazilo
o plačanih davkih in prispevkih v izvirniku
ali overjeni fotokopiji,
– dražitelji morajo predložiti dokazila za
opravljanje svoje dejavnosti v izvirniku ali
overjeni fotokopiji,
– dražitelji morajo do dneva javne dražbe plačati kavcijo v višini 10% od izklicne
cene za predmet prodaje na podračun EZR
prodajalca, odprtega pri Banki Slovenije, št.
01397-0100019737 in se pri plačilu kavcije
sklicevati na predmet prodaje (opis predmeta prodaje),
– za predmet prodaje bo izbran dražitelj,
ki bo izpolnjeval pogoje in ponudil najvišjo
ceno,
– če izbran dražitelj ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, bo
vplačana kavcija ostala prodajalcu,
– uspelemu dražitelju se bo kavcija vštela v kupnino, neuspelim pa bodo kavcije
vrnjene brez obresti v 10 dneh po opravljeni
javni dražbi,
– vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (davek, stroške overitve, takse, vpis
v zemljiško knjigo in drugo) nosi kupec predmeta prodaje,
– nepremičnina je naprodaj po načelu
videno-kupljeno, prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake predmeta
prodaje,
– obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim dražiteljem za predmet prodaje, je izključena,
– do sklenitve pravnega posla se lahko
postopek prodaje kadarkoli ustavi, pri čemer
bodo povrnjeni stroški dražiteljem v višini
izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije,
– ogled predmeta prodaje je možen ob
predhodni najavi na sedežu Občine Kostanjevica na Krki, tel. 08/205-06-20, 051/635-829,
kjer so na voljo tudi ostale informacije o prodaji pri Stanislavu Rostoharju,
– kupec bo pridobil lastninsko pravico
na predmetu prodaje po plačilu celotne kupnine.
Občina Kostanjevica na Krki
Št. 039-1/2009
Ob-8102/09
Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270
Litija, na podlagi 19. in 20. člena Zakona
o stvarnem premoženju države, pokrajin
in občin (Uradni list RS, št. 14/07), 38. do
42. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07 in 94/07), 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06
in 139/06) in sprejetega Letnega programa
prodaje občinskega stvarnega premoženja
za leto 2009 objavlja
javno dražbo za prodajo
nepremičnega premoženja Občine Litija
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Litija, Jerebova uli-
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ca 14, 1270 Litija, tel. 01/896-34-24, faks
01/896-34-60, e-mail: obcina.litija@litija.si.
2. Opis predmeta prodaje je: del zemljiške parcele s parc.št. 1595/4, ki v naravi predstavlja stavbno zemljišče, v izmeri
4455 m2, vpisana v z.k. vl. št. 1946, k.o.
Hotič, do 131366/189018.
Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnine.
3. Izklicna cena in najnižji znesek zvišanja: za nepremičnino, ki je predmet prodaje, je izklicna cena 270.000,00 EUR brez
vključenega DDV-ja, dražitelji lahko dvigajo
ceno za večkratnik zneska 1.000,00 EUR,
kar je najnižji znesek višanja. Izklicna cena
nepremičnine ne vsebuje 20% DDV-ja, ki
se prišteje k prodajni ceni in ga plača kupec.
4. Način in rok plačila kupnine: kupnino
poravna kupec na transakcijski račun Občine Litija, št. 01260-0100002491, v osmih
dneh od sklenitve prodajne pogodbe. Plačilo
celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec ne
poravna kupnine na določen način in v določenem roku, se šteje prodajna pogodba za
razdrto, prodajalec pa zadrži plačano varščino. Kupec pridobi lastninsko pravico po plačilu celotne kupnine in stroškov povezanih
s pravnim poslom.
5. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
se bo vršila dne 28. 12. 2009, v veliki sejni
sobi Občine Litija – 1. nadstropje, Jerebova ulica 14, 1270 Litija, z začetkom ob 13.
uri. Ponudniki morajo osebno ali po pošti
na Občino Litija, Jerebova ulica 14, Litija,
posredovati prijavo za udeležbo na dražbi.
Prijava za udeležbo mora prispeti v vložišče
Občine Litija, najkasneje do 28. 12. 2009,
do 12. ure.
6. Višina varščine
Interesenti so dolžni najkasneje do
28. 12. 2009, do 11. ure, vplačati varščino
v višini 10% izklicne cene na transakcijski
račun Občine Litija, št. 01260-0100002491,
s pripisom »plačilo varščine za javno dražbo«.
Najugodnejšemu dražitelju bo varščina
brezobrestno všteta v kupnino. Ostalim dražiteljem, ki ne bodo uspeli na dražbi, bo varščina brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po
zaključku javne dražbe.
V primeru, da interesent plača varščino
za nepremičnino, ki je predmet razpisa javne dražbe in se javne dražbe ne udeleži, se
varščina ne povrne.
7. Podrobnejši pogoji javne dražbe in
ogled predmetov: vsa pojasnila v zvezi
s prodajo in ogledom premoženja lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Občini Litija,
na tel. 01/896-34-58 ali na e-naslovu: manja.sarbek@litija.si.
8. Opozorilo: vodja dražbe lahko s soglasjem župana občine Litija ustavi postopek prodaje za nepremičnino, ki je predmet
javne dražbe, vse do sklenitve pravnega
posla, pri čemer se dražiteljem povrne izkazane stroške.
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 premoženja ter se pravočasno prijavijo tako da:
– plačajo varščino in predložijo dokazilo
o plačilu,
– predložijo izpisek iz sodnega registra,
ki ne sme biti starejši od 30 dni (AJPES)
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– za pravne osebe ali fotokopijo osebnega dokumenta – za fizične osebe (fotokopija osebnega dokumenta za fizične osebe
mora biti overjena pri upravni enoti ali pri
notarju),
– predložijo potrdilo, da v zadnjih šestih
mesecih niso imeli blokiranega TRR – velja
za pravne osebe in s.p, potrebno je predložiti original,
– predložijo davčno številko za fizične
osebe (davčna številka mora biti predložena v originalu oziroma overjena kopija pri
upravni enoti ali pri notarju) ali identifikacijsko številko za DDV za pravne osebe,
– predložijo overjeno pooblastilo (pri
upravni enoti ali notarju) za sodelovanje na
javni dražbi, če se javne dražbe udeleži pooblaščenec,
– predložijo številko transakcijskega računa in ime banke za primer vračila varščine.
Organizator bo pravočasno potrdil vse
pravilne in pravočasne prijave. Interesenti,
ki ne bodo predložili teh dokazil, bodo po
sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni
iz postopka pred pričetkom dražbe.
10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe:
– dražbo bo vodila komisija imenovana
pri županu,
– draži lahko tisti, ki se je pravočasno,
to je do vključno 28. 12. 2009, do 12. ure,
prijavil na dražbo ter predložil dokazila navedena pod 10. točko,
– pooblaščenec dražitelja mora predložiti
overjeno pooblastilo s strani upravne enote
ali notarja,
– dražitelj je vezan na svojo ponudbo,
dokler ni podana višja ponudba,
– na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno,
– če je dražitelj samo eden, ki sprejema
izklicno ceno, je premoženje prodano za
izklicno ceno,
– če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo
najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, če
eden ne zviša cene,
– če dražitelj, ki se je pravočasno prijavil
na dražbo ter predložil dokazila navedena
pod 10. točko odstopi od dražbe, varščina
zapade v korist občine,
– dražba je končana, ko je vodja dražbe
trikrat izklical isto najvišjo ponudbo,
– ugovore proti dražbenemu postopku je
mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik
o poteku javne dražbe (morebitne ugovore
reši takoj vodja dražbe),
– javna dražba se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin in Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin.
Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo
in drugo) kakor tudi 20% DDV plača kupec.
Nepremičnina bo prodana po načelu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije
po sklenitvi prodajnih pogodb ne bodo upoštevane.
Z najugodnejšim dražiteljem se sklene
pogodba najkasneje v 15 dneh po končani
dražbi oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, mu lahko
ponudnik podaljša rok za sklenitev pogodbe,
vendar ne več kot za 15 dni, ali pa zadrži
njegovo varščino. Če najugodnejši dražitelj
ne podpiše pogodbe v podaljšanem roku,
ponudnik zadrži njegovo varščino.
Občina Litija
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Razpisi delovnih mest
Št. 625/09

Ob-8146/09

Razveljavitev
Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica
10, Ljubljana, razveljavlja javni natečaj za
položaj direktorja Arhiva Republike Slovenije, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
86/09, na spletni strani Ministrstva za javno
upravo in na Zavodu RS za zaposlovanje,
dne 30. 10. 2009.
Ministrstvo za kulturo
Ob-8012/09
Splošna bolnišnica Celje na podlagi 16.
člena Statuta Splošne bolnišnice Celje objavlja naslednja prosta delovna mesta:
1. predstojnik Travmatološkega oddelka,
2. predstojnik Otroškega oddelka kirurških strok,
3. predstojnik Oddelka za kirurgijo čeljusti in obraza,
4. predstojnik Očesnega oddelka,
5. predstojnik Oddelka za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo,
6. predstojnik Urgentnega centra,
7. predstojnik Oddelka za intenzivno
medicino,
8. predstojnik Oddelka za bolezni ledvic in dializo,
9. predstojnik Oddelka za nuklearno
medicino,
10. predstojnik Oddelka za raziskovalno delo in izobraževanje,
11. predstojnik Oddelka za infekcijske
bolezni in vročinska stanja,
12. predstojnik Nevrološkega oddelka,
13. predstojnik Ginekološko porodniškega oddelka,
14. predstojnik Oddelka za medicinsko rehabilitacijo,
15. predstojnik Radiološkega oddelka,
16. predstojnik Transfuzijskega centra,
17. predstojnik Oddelka za patologijo
in citologijo,
18. predstojnik Lekarne,
19. predstojnik Oddelka za laboratorijsko medicino.
Na razpis za delovna mesta od zaporedne številke 1 do vključno 17 se lahko prijavijo kandidati, oziroma kandidatke, ki poleg
splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjujejo tudi naslednje pogoje:
– VIII. stopnjo strokovne izobrazbe –
doktor medicine, razen zaporedna številka
3 doktor dentalne medicine,
– specialistični izpit iz strokovnega področja oddelka,
– 5 let delovnih izkušenj po opravljenem
specialističnem izpitu,
– veljavna licenca za opravljanje dela
zdravnika specialista,
– cepljenje proti hepatitisu B,
– predložijo program dela in razvoj stroke oddelka ter predloge za organizacijske
izboljšave oddelka, program na področju
zagotavljanja celovite kakovosti, predloge
za izboljšave timskega dela in organizacijske kulture.

Na razpis za delovna mesta pod zaporednima številkama 18 in 19 se lahko prijavijo kandidati, oziroma kandidatke, ki poleg
splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjujejo tudi naslednje pogoje:
– VIII. stopnja strokovne izobrazbe, magister farmacije,
– specialistični izpit,
– 5 let delovnih izkušenj po opravljenem
specialističnem izpitu,
– predložijo program dela in razvoj stroke oddelka ter predloge za organizacijske
izboljšave oddelka, program na področju
zagotavljanja celovite kakovosti, predloge
za izboljšave timskega dela in organizacijske kulture.
Izbrani kandidat bo izbran za mandatno
dobo 4 leta.
Rok, do katerega sprejemamo prijave, je
15 dni od dneva objave.
Kandidati oziroma kandidatke naj pošljejo objave na naslov: Splošna bolnišnica
Celje, Kadrovska služba, Oblakova ulica 5,
3000 Celje, z oznako: »za razpis predstojnika« in z navedbo oddelka«.
Splošna bolnišnica Celje

direktorja/-ice zavoda.
Na razpisano delovno mesto bo imenovan/- a kandidat/-ka, ki izpolnjuje naslednje
pogoje:
– univerzitetna izobrazba medicinske
smeri,
– opravljena specializacija s področja dejavnosti zavoda,
– najmanj pet let delovnih izkušenj
z ustreznimi organizacijskimi in vodstvenimi znanji.
Kandidat/-ka mora prijavi priložiti:
– dokazila o izpolnjevanju pogojev,
– program dela zavoda.
Izbrani kandidat oziroma kandidatka bo
imenovan/-a za obdobje štirih let.
O izbiri bodo kandidati in kandidatke obveščeni v tridesetih dneh od dneva objave.
Direktor bo imenovan za štiri leta.
Kandidati in kandidatke naj pošljejo prijave v zaprti ovojnici s pripisom »Za razpis«
v 15 dneh od dneva objave na naslov: Zavod RS za presaditve organov in tkiv, Zaloška 7, 1000 Ljubljana.
Zavod RS
za presaditev organov in tkiv

Ob-8013/09
Svet zavoda Srednje zdravstvene šole
Celje razpisuje na podlagi sklepa 7. redne
seje Sveta zavoda z dne 30. 11. 2009 in na
podlagi 35. člena Zakona o zavodih in 58.
člena Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja delovno mesto
ravnatelja/-ice.
Kandidat/-ka mora za imenovanje na
funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati splošne
zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list
RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo
in 36/08, 58/09, 64/09 in 65/09).
Kandidati/-ke morajo imeti pedagoške,
vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a
za 5 let.
Predvideni začetek dela je 1. marec
2010.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev (potrdilo o izobrazbi,
opis dosedanjih delovnih izkušenj z življenjepisom, program vodenja zavoda, potrdilo
o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev in potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost) pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Srednje
zdravstvene šole Celje, Ipavčeva 10, 3000
Celje, s pripisom »Za razpis ravnatelja/-ice«.
Kandidati/-ke bodo prejeli/-e pisno obvestilo
o imenovanju v zakonitem roku.
Srednja zdravstvena šola Celje

Št. 110-9/2009-2
Ob-8050/09
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08-ZTFI-A in 69/08-ZZavar-E) Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana, objavlja
javni natečaj za položaj
generalnega direktorja Direktorata za
ekonomske odnose s tujino v Ministrstvu
za gospodarstvo.
I. Kandidati, ki se bodo prijavili na navedeni javni natečaj, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem in izobrazba pridobljena po študijskem
programu druge stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, družboslovne,
naravoslovne ali tehnične smeri,
– najmanj 7 let delovnih izkušenj,
– dostop do tajnih podatkov stopnje tajnosti »TAJNO«,
– znanje uradnega jezika,
– želeno znanje tujega jezika,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti
obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
II. Prijava mora vsebovati:
1. Izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena.
2. Opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj.
3. Izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije;

Ob-8030/09
Na podlagi 15. člena Statuta Svet javnega Zavoda Republike Slovenije za presaditev organov in tkiv (Slovenija – transplant),
Ljubljana, Zaloška cesta 7, objavlja javni
razpis za delovno mesto
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– 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;
– zoper njega ni vložena pravnomočna
obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
4. Izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Ministrstvu za gospodarstvo pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence.
5. Izjavo, da soglaša s tem, da se bo zanj
opravilo varnostno preverjanje za dostop do
tajnih podatkov stopnje »TAJNO« v skladu
z Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list RS,
št. 50/06 – UPB2).
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis.
Kot delovne izkušnje šteje delovna doba
na delovnem mestu, za katero se zahteva
ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva
v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali
je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma
pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se
štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni
uslužbenec pridobil z opravljanjem del na
delovnem mestu, za katero se zahteva za
eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem
znanosti ali doktoratom znanosti, ter za eno
leto v primeru, ko ima kandidat opravljen
pravniški državni izpit oziroma pravosodni
izpit.
III. Posebna natečajna komisija bo skladno s Standardi strokovne usposobljenosti,
merili za izbiro in metodami preverjanja usposobljenosti uradnikov na položajih v državni
upravi, ki jih je določil Uradniški svet (št.
906-2/2003 z dne 27. 8. 2003, 906-2/2003-1
z dne 22. 10. 2003 in 906-39/2004 z dne
22. 12. 2004, objavljeni na spletni stani Ministrstva za javno upravo – http://www.mju.
gov.si/), preverjala tudi vrsto, raven ali obseg
zahtev za delo na delovnem mestu uradnika
na položaju in sicer, najmanj 3 leta delovnih
izkušenj na področju, za katero kandidirajo
ali na sorodnem področju v javnem ali zasebnem sektorju in najmanj 3 leta izkušenj
na vodstvenih delovnih mestih v javnem ali
zasebnem sektorju enake ali podobne stopnje zahtevnosti oziroma 5 let izkušenj na
drugih vodstvenih delovnih mestih, kar kandidati dokazujejo z ustreznimi referencami
oziroma dokazili.
Kandidati morajo izkazati znanje vsaj
enega tujega jezika z ustreznim dokazilom
oziroma potrdilom o znanju tujega jezika
ali kako drugače, kar pojasnijo v razgovoru
s posebno natečajno komisijo. Pri znanju
vsaj enega tujega jezika se kot tuji jezik upoštevajo angleščina, francoščina, nemščina
ali izjemoma drug tuji jezik, ki se uporablja
v državah EU in drugih razvitejših državah
sveta.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov, in sicer:
– poznavanje problematike področja,
– strokovno uveljavljenost na področju,
– poznavanje pravne ureditve področja,
– poznavanje načel in razvojnih usmeritev delovanja državne uprave,

Št.

– poznavanje načrtovanja in uporabe
proračunskih sredstev,
– poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela.
Poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela lahko
kandidati izkažejo tudi z ustreznim pisnim
dokazilom, strokovno uveljavljenost na področju pa tudi z ustreznimi referencami.
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
Za izbranega kandidata, se v skladu
z Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list
RS, št. 50/06 – UPB2) opravi varnostno
preverjanje za dostop do tajnih podatkov
stopnje »TAJNO«.
IV. Izbrani kandidat bo imenovan na položaj za dobo petih let. S kandidatom, izbranim na javnem natečaju, ki pred tem ni imel
statusa uradnika, se sklene pogodba o zaposlitvi za obdobje petih let. Delo bo opravljal v nazivu sekretar v prostorih Ministrstva
za gospodarstvo, Kotnikova 5 v Ljubljani.
Najkasneje v petnajstih mesecih od imenovanja na položaj je izbrani kandidat dolžan
pridobiti funkcionalna znanja upravnega vodenja in upravljanja kadrovskih virov.
V. Pisno prijavo z izjavami je potrebno
poslati v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj« in navedbo delovnega mesta na
naslov: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za organizacijo in kadre, Tržaška 21,
Ljubljana, in sicer v roku 15 dni od dne
objave na spletni strani ministrstva, pristojnega za javno upravo oziroma v roku 15
dni od dne objave v Uradnem listu Republike Slovenije ali v dnevnem časopisu. Za
pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov:
gp.mju@gov.si, pri čemer veljavnost prijave
ni pogojena z elektronskim podpisom.
Formalno nepopolne prijave ne bodo
uvrščene v izbirni postopek v skladu z 21.
členom Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave
in v pravosodnih organih (Uradni list RS,
št. 139/06).
Za morebitne dodatne informacije se lahko kandidati obrnejo na Ministrstvo za javno
upravo, Tea Juratovec, tel. 478-83-45 ali Renata Pečaver, tel. 478-16-71. Za morebitna
vprašanja v zvezi z vsebino dela se obrnite
na Ministrstvo za gospodarstvo, Urška Juvančič Ermenc, tel. 400-32-61.
Izbranemu kandidatu bo izdana odločba
o imenovanju na položaj, neizbrani kandidati
pa bodo prejeli obvestilo o neizbiri.
Ministrstvo za gospodarstvo
Ob-8063/09
Svet Gimnazije Moste, Zaloška 49, 1000
Ljubljana, na podlagi 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 in 58/09)
razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Pogoji
Kandidat/-ka za imenovanje na funkcijo ravnatelja/-ice mora izpolnjevati splošne
zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list
RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo
in 36/08).
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Kandidati/-ke za razpisano delovno mesto morajo imeti izkazane pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti
za uspešno vodenje Gimnazije Moste.
Trajanje zaposlitve in datum začetka zaposlitve: izbrani/-a kandidat/-ka bo
imenovan/-a za 5-letni mandat.
Predvideni začetek dela je 17. 3. 2010.
Rok za prijavo: 15 dni od objave razpisa.
Ostalo
Kandidati naj pisne prijave z dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (potrdila o izobrazbi, potrdilo o delovnih izkušnjah,
dokazilo o nazivu, potrdilo o nekaznovanosti
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost,
program vodenja Gimnazije Moste) in z opisom dosedanjih delovnih izkušenj s kratkim
življenjepisom pošljejo najpozneje v roku 15
dni po objavi razpisa v zaprti ovojnici na
naslov Svet Gimnazije Moste, Zaloška 49,
1000 Ljubljana, s pripisom »Ne odpiraj –
razpis za ravnatelja/ravnateljico«.
Vloga se bo štela za pravočasno, če bo
na zadnji dan roka oddana s priporočeno
pošiljko oddana na pošto.
Kandidati/-ke bodo prejeli/-e pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Gimnazija Moste
Št. 622/09
Ob-8100/09
Na podlagi prvega odstavka 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS,
št. 63/07 – UPB3 in 65/08, v nadaljnjem besedilu ZJU) Ministrstvo za kulturo, Maistrova
ulica 10, Ljubljana objavlja javni natečaj za
položaj
generalnega direktorja Direktorata za
kulturno dediščino v Ministrstvu za kulturo.
I. Kandidat, ki se bo prijavil na navedeni
javni natečaj, mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
– državljanstvo Republike Slovenije;
– da ima univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo ali magisterijem;
– najmanj 7 let delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– 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 bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
II. Prijava mora vsebovati:
1. Izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije;
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev;
– zoper njega ni vložena pravnomočna
obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
2. Izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena.
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3. Opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj. Po 13. točki 6.
člena ZJU se kot delovne izkušnje šteje
delovna doba na delovnem mestu, za katero
se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede
na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih
je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem
del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen
pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi.
Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo
na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno
mesto, za katero oseba kandidira.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali
doktoratom znanosti, ter eno leto v primeru,
ko ima kandidat opravljen pravniški državni
izpit oziroma pravosodni izpit.
4. Izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Ministrstvu za kulturo
pridobitev podatkov iz 1. točke iz uradne
evidence.
5. Izjavo, da soglaša s tem, da se bo zanj
opravilo varnostno preverjanje za dostop do
tajnih podatkov stopnje »TAJNO« v skladu
z Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list RS,
št. 50/06 – UPB 2).
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis.
III. Posebna natečajna komisija bo
kandidate preverjala v skladu s Standardi
strokovne usposobljenosti, merili za izbiro
in metodami preverjanja usposobljenosti
uradnikov na položajih v državni upravi, ki
jih je določil Uradniški svet (standardi št.
906-2/2003 z dne 27. 8. 2003, 906-2/2003-1
z dne 22. 10. 2003 in 906-39/2004 z dne
22. 12. 2004), objavljenimi na spletni stani Ministrstva za javno upravo -http://www.
mju.gov.si/.
IV. Izbrani kandidat bo imenovan na
položaj za dobo petih let. S kandidatom,
izbranem na javnem natečaju, ki pred tem
ni imel statusa uradnika, pa bo sklenjena
pogodba o zaposlitvi za določen čas, za
obdobje petih let. Delo bo opravljal v nazivu sekretar na sedežu organa v Ljubljani,
Maistrova ulica 10. Najkasneje v petnajstih
mesecih od imenovanja na položaj je izbrani kandidat dolžan pridobiti funkcionalna
znanja upravnega vodenja in upravljanja
kadrovskih virov.
V. Pisno prijavo z izjavami je potrebno
poslati v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj« in navedbo delovnega mesta na
naslov: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za organizacijo in kadre, Tržaška 21,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Ljubljana, in sicer v roku 15 dni od dne
objave na spletni strani ministrstva, pristojnega za javno upravo oziroma v roku 15
dni od dne objave v Uradnem listu Republike Slovenije ali v dnevnem časopisu. Za
pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov:
gp.mju@gov.si, pri čemer veljavnost prijave
ni pogojena z elektronskim podpisom.
Formalno nepopolne prijave ne bodo
uvrščene v izbirni postopek v skladu z 21.
členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne
uprave in v pravosodnih organih (Uradni list
RS, št. 139/06).
Za morebitne dodatne informacije se lahko kandidati obrnejo na Ministrstvo za javno
upravo, Tea Juratovec, tel. 01/478-83-45 ali
Renata Pečaver, tel. 01/478-16-71. Za morebitna vprašanja v zvezi z vsebino dela
se obrnite na Ministrstvo za kulturo, Tjaša
Cvetkovič, tel. 01/369-58-72.
Izbranemu kandidatu bo izdana odločba
o imenovanju na položaj, neizbrani kandidati
pa bodo prejeli obvestilo o neizbiri.
Ministrstvo za kulturo
Ob-8139/09
Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12,
1000 Ljubljana, objavlja na podlagi 255. in
256. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 8/05 in spremembe) delovno
mesto s posebnimi pooblastili in odgovornostmi
glavnega tajnika Univerze v Ljubljani.
Delovno mesto se objavlja za dobo šestih
let z možnostjo ponovnega imenovanja.
Pogoji:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– izkazane vodstvene in organizacijske
sposobnosti,
– vsaj pet let delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih,
– aktivno znanje vsaj enega svetovnega
jezika.
Vsebina dela glavnega tajnika je opredeljena v 253. členu Statuta Univerze v Ljub
ljani. Podrobne informacije o objavljenem
delovnem mestu dobijo kandidati vsak dan
v času objave, od 9. do 11. ure, na tel.
01/24-18-596.
Kandidati naj svoje vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev za zasedbo delovnega
mesta vložijo v 15 dneh po objavi na naslov:
Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000
Ljubljana, s pripisom na kuverti »objava za
glavnega tajnika«.
S prijavljenimi kandidati, ki bodo izpolnjevali pogoje za zasedbo delovnega mesta,
bo opravljen razgovor.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.
Univerza v Ljubljani
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Druge objave
Št. 478-43/2009/1
Ob-8060/09
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 javnih
ponudb: Republika Slovenija, Ministrstvo
za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova ulica 5, Ljubljana. Postopek javnega
zbiranja ponudb vodi Komisija Centra za
usposabljanje, delo in varstvo Dobrna za
izvedbo pravilnega in zakonitega postopka
prodaje državnega premoženja – pristojna
komisija.
2. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega premoženja.
3. Opis predmeta prodaje:
Stanovanje:
Dvosobno stanovanje (zasedeno), št. 5,
v izmeri 56,46 m2, v stanovanjski stavbi na
naslovu Dobrna 41, Dobrna, letnik 1875,
zemljiškoknjižno stanje je urejeno. Stanovanje se nahaja v II. nadstropju stavbe (delno je mansardno), V lega. Stanovanje je
vpisano v zemljiškoknjižni vložek št. 719/6,
k.o. Dobrna, v zemljiški knjigi, ki se vodi pri
Okrajnem sodišču v Celju.
Stanovanje je zasedeno z najemnikom,
s katerim je sklenjena najemna pogodba za
nedoločen čas in za neprofitno najemnino.
Kupec s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe
vstopi v obstoječ pravni položaj najemodajalca.
a) Izhodiščna cena je 42.836,00 €.
b) Ogled stanovanja je možen 21. 12.
2009, med 14. in 15. uro.
4. Ogled nepremičnine: interesenti za
nakup stanovanja si lahko le-tega ogledajo
v zgoraj določenem terminu.
Za vse dodatne informacije v zvezi s prodajo nepremičnine lahko interesenti pokličejo na tel. 03/780-10-10, med 13. in 15. uro.
5. Pogoji prodaje
Nepremičnina bo prodana najugodnejšemu ponudniku, ki ga bo izbrala pristojna
komisija.
Podpis pogodbe in plačilo kupnine:
Kupec v 15 dneh po odpiranju ponudb prejme pogodbo, jo podpiše, plača
kupnino v roku 8 dni po obojestranskem
podpisu kupoprodajne pogodbe. Kupnina se plača na transakcijski račun Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, št. 01100-6300109972, sklic 18
26115-7200013-78732009. Položena varščina se všteva v kupnino.
Izhodiščna cena ne vsebuje davščin.
Vse dajatve plača kupec.
Plačilo celotne kupnine v roku je bistvena sestavina kupoproprodaje pogodbe. Če
izbrani 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 po
plačilu celotne kupnine in vseh stroškov,
posest pa z opravljeno primopredajo nepremičnine.
Zemljiškoknjižno dovolilo prodajalec izstavi po plačilu celotne kupnine.
V primeru, da bo za ponudbo iste nepremičnine 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 stanovanja 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 4.284,00 €, 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 (kraj, ulica in hišna številka,
nadstropje ter št. stanovanja), in ponujeni
znesek.
Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o plačani varščini in priloženo
celotno številko računa (št. banke in št. računa) za primer vračila varščine,
– 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.),
– 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),
– 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),
– pooblastilo za sodelovanje na ponudbi,
če je oseba zastopnik,
– 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 – Dobrna
41«, na naslov: CUDV Dobrna, Lokovina 10,
3204 Dobrna, do 28. 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 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.
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). Odpiranje prispelih ponudb izvaja
pristojna komisija.
10. Drugo: k odpiranju ponudb dne
28. 12. 2009, ob 13. uri, lahko pristopi vsak
ponudnik oziroma njegov pooblaščenec, ki
je pravočasno oddal ponudbo. Odpiranje bo
potekalo v sejni sobi, v I. nadstropju, Lokovina 10, 3204 Dobrna.
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve
Št. 439-7/2009/5
Ob-8061/09
Republika Slovenija, Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve (v nadaljevanju:
javni partner) na podlagi 32. člena Zakona
o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list
RS, št. 127/06) poziva promotorje, da oddajo svoje vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva za
vzpostavitev in upravljanje informacijskega
sistema za podporo dejavnostim Ministrstva
za delo, družino in socialne zadeve.
Predmet javno-zasebnega partnerstva
je:
– vzpostavitev in upravljanje z informacijskim sistemom, ki bo zagotavljal podporo
dejavnostim v pristojnosti javnega partnerja
za obdobje 15 let, pri čemer je možno informacijski sistem vzpostaviti kot povsem
samostojni projekt ali pa integrirati že obstoječe aplikativne rešitve javnega partnerja
ISCSD, Kurir in Domis;
– informacijski sistem naj se integrira na
osnovi posameznih modulov za podporo zakonsko določenim funkcijam MDDSZ, ki po
vzpostavitvi preidejo v popolno upravljanje
zasebnega partnerja, kar pomeni, da ta planira, dobavi, inštalira, konfigurira, vzdržuje
in administrira vso potrebno strojno, sistemsko in aplikativno programsko opremo ter
zagotavlja ustrezen sistem kontrol za nemoteno in pravilno delovanje sistema;
– javni partner obdrži pristojnosti na področju vodenja politike, strateškega načrtovanja in nadzora.
Možni vložek javnega partnerja v razmerje:
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– kadri za planiranje in nadzor;
– obstoječa računalniška strojna, sistemska, programska in komunikacijska oprema
ter druge razpoložljive kapacitete po potrebi
(prostori, oprema ..);
– kritje pretežnega dela stroškov upravljanja sistema (natančen delež se opredeli
v pogodbi).
Predvideni vložek zasebnega partnerja
v razmerje:
– stroški vzpostavitve, vzdrževanja in dopolnjevanja informacijskega sistema, vključno s stroški potrebne strojne in programske
opreme;
– kadri za podporo delovanja sistema;
– prostori in oprema z zagotovljenim fizičnim in logičnim varovanjem podatkov.
Vloga promotorja o zainteresiranosti za
izvedbo javno-zasebnega partnerstva mora
vsebovati najmanj:
– predstavitev projekta javno-zasebnega
partnerstva v življenjski dobi projekta, kakor
ga vidi promotor;
– predlog oblike javno-zasebnega partnerstva;
– opis pravno organizacijske oblike zasebnega partnerja, ki vključuje:
– organigram;
– seznam in opis poslovnih procesov
(obstoječih ali predvidenih);
– seznam delovnih mest s številom
zaposlenih;
– opis nalog, pristojnosti in odgovornosti po delovnih mestih;
– še posebej podroben opis zagotavljanja kakovosti opravljanja nalog notranje
kontrole in notranje revizije;
– opis metodologije oziroma procesa
razvoja in vzdrževanja programske opreme, ki vključuje tudi aktivnosti zagotavljanja
kakovosti in varnosti informacijskega sistema;
– izkaze o finančni sposobnosti zasebnega partnerja;
– finančno in ekonomsko analizo predlaganega modela javno-zasebnega partnerstva;
– opredelitev in razčlenitev vložkov zasebnega partnerja;
– opredelitev do vložka javnega partnerja;
– predlog modela financiranja javno-zasebnega partnerstva (Pravilnik o vsebini
upravičenosti izvedbe projekta javno-zasebnega partnerstva, Uradni list RS, št 32/07)
z ekonomsko in finančno analizo projekta;
– terminski plan vzpostavitve informacijskega sistema;
– ocena tveganj predlaganega modela
javno-zasebnega partnerstva z opredelitvijo
katera tveganja prevzema zasebni, katera
javni partner in katera so skupna;
– ocena izvedljivosti predlaganega modela;
– SWOT analiza predlaganega modela
v primerjavi z javnim naročilom za oddajo razvoja in vzdrževanja informacijskega
sistema;
– način zagotavljanja varstva podatkov;
– predlog projektne metodologije za realizacijo predlagane rešitve.
Podatki za promotorje:
Promotorji, ki bodo na naslovu: JZP.
MDDSZ@gov.si zaprosili za dokumentacijo v zvezi z javno-zasebnim partnerstvom,
bodo na odhodno elektronsko pošto prejeli:
– organizacijo in povzetek temeljnih nalog javnega partnerja;
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– kratek opis obstoječih programskih rešitev (ISCSD, Kurir in Domis);
– seznam z lokacijami vključenih organizacij z oceno števila uporabnikov (MDDSZ,
CSD-ji, UE, ZPIZ in ZRSZ);
– seznam zakonskih in podzakonskih
aktov ter drugih dokumentov, ki sedaj opredeljujejo transferje v pristojnosti javnega
partnerja.
Dokumentacija, ki jo bodo promotorji prejeli po elektronski pošti, je zaupne narave in
jo lahko uporabljajo le za namene izdelave
promocijske vloge.
Sestanek s ponudniki, na katerem bo
možen vpogled in seznanitev z okoljem in
obstoječimi rešitvami javnega partnerja, bo
dne 15. 12. 2009 ob 10. uri na naslovu: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve,
Kotnikova cesta 5, 1000 Ljubljana.
Javni partner želi prejeti vloge o zainteresiranosti za javno-zasebno partnerstvo do
vključno 15. 1. 2010, do 11. ure, na naslov:
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova cesta 5, 1000 Ljubljana,
z oznako na ovojnici “Promocijska vloga za
izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva za vzpostavitev in upravljanje informacijskega sistema za podporo dejavnostim
MDDSZ”.
Vloga o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva promotorju ne
zagotavlja nobene prednosti pri izvedbi in
sklenitvi morebitnega javno-zasebnega partnerstva ali pri vodenju drugih postopkov,
katerih cilj je izvedba načrtovanega projekta. Vendar po poteku roka za vložitev vloge
o zainteresiranosti za ta projekt ne bodo več
upoštevane.
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve
Št. 007-39/2009/33
Ob-8084/09
Ministrstvo za pravosodje na podlagi 14.
člena Pravilnika o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih (Uradni list, št. 7/02, 75/03,
72/05, 71/07, 84/08) in 12. člena Pravilnika
o sodnih tolmačih (Uradni list RS, št. 49/02,
75/03 in 71/07) objavlja imenovanja sodnih
izvedencev in sodnih cenilcev z dne 25. 11.
2009.
Strokovno področje numizmatika in faleristika ter heraldika
1. Zmago Jelinčič Plemeniti, imenovan
za sodnega izvedenca in sodnega cenilca
za področji »Numizmatika in faleristika –
novi vek in moderno ter heraldika – heraldika splošno«.
Strokovno področje numizmatika in faleristika
2. Andrej Šemrov, imenovan za sodnega
izvedenca in sodnega cenilca za področje
»Numizmatika in faleristika – antika, srednji
in novi vek ter moderno«.
Strokovno področje gozdarstvo
3. Roman Šimic, imenovan za sodnega
izvedenca in sodnega cenilca za področje
»Gozdarstvo – gozdarstvo splošno«.
4. Robert Vidervol, imenovan za sodnega izvedenca in sodnega cenilca za področje »Gozdarstvo – gozdarstvo splošno«.
5. Bojan Bračič, imenovan za sodnega
izvedenca in sodnega cenilca za področje
»Gozdarstvo – gozdarstvo splošno«.
6. Tomi Ivanič, imenovan za sodnega
izvedenca in sodnega cenilca za področje
»Gozdarstvo – gozdarstvo splošno«.
Strokovno področje kmetijstvo
7. Marica Ivanušič, imenovana za sodno izvedenko za področje »Kmetijstvo –

kmetijska zemljišča, ekonomika kmetijske
proizvodnje« in sodno cenilko za področje
»Kmetijstvo – vrednotenje kmetijskih zemljišč«.
Strokovno področje živila
8. Tatjana Kruder, imenovana za sodno
izvedenko in sodno cenilko za področje »Živila – mesna industrija, transport in hlajenje«.
objavlja imenovanja sodnih izvedencev
z dne 25. 11. 2009
Strokovno področje forenzično-kriminalistično tehnične preiskave
9. Martin Aljančič, imenovan za sodnega
izvedenca za področje »Forenzično-kriminalistično tehnične preiskave – daktiloskopske preiskave«.
Strokovno področje forenzične analize
govornih posnetkov
10. Dr. Tomaž Šef, imenovan za sodnega
izvedenca za področje »Forenzične analize govornih posnetkov – identifikacija govorcev, avtentičnost posnetkov, izboljšanje
govornega signala in transkripcija vsebine
slabih posnetkov«.
Strokovno področje geodezija
11. Maja Simon, imenovana za sodno izvedenko za področje »Geodezija – urejanje
lastniških mej – geodetske evidence«.
12. Jože Cvenkelj, imenovan za sodnega
izvedenca za področje »Geodezija – urejanje lastniških mej – geodetske evidence«.
13. Mag. Jernej Uršič, imenovan za sodnega izvedenca za področje »Geodezija
– geodezija splošno, geodetske meritve ter
urejanje lastniških mej – geodetske evidence«.
objavlja imenovanja sodnih cenilcev
z dne 25. 11. 2009
Strokovno področje kmetijstvo
14. Tatjana Močan, imenovana za sodno
cenilko za področje »Kmetijstvo – kmetijstvo
splošno«.
15. Eva Medved, imenovana za sodno
cenilko za področje »Kmetijstvo – kmetijska
in gradbena zemljišča«.
Strokovno področje gozdarstvo
16. Zdenko Brunec, imenovan za sodnega cenilca za področje »Gozdarstvo – gozdarstvo splošno«.
objavlja imenovanje sodne tolmačke
z dne 23. 11. 2009
Bosanski jezik
17. Svetlana Babič, imenovana za sodno
tolmačko za bosanski jezik.
objavlja imenovanja sodnih tolmačk
z dne 25. 11. 2009
Kitajski jezik
18. Nina Koder, imenovana za sodno
tolmačko za kitajski jezik.
Nemški jezik
19. Maja Krivec, imenovana za sodno
tolmačko za nemški jezik.
20. Jana Veber, imenovana za sodno
tolmačko za nemški jezik.
21. Monja Pernarčič, imenovana za sodno tolmačko za nemški jezik.
22. Metka Kostanjevec-Pernek, imenovana za sodno tolmačko za nemški jezik.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-8014/09
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Novi
trg 2, Ljubljana (v nadaljevanju: najemodajalec), na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 14/07) v povezavi s 44.
členom Uredbe o stvarnem premoženju dr-
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žave, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
84/07 in 94/07) objavlja
javno zbiranje ponudb
za najem poslovnega prostora
na naslovu Novi trg 2, Ljubljana
1. Ime in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb ter ime in sedež upravljavca, če to ni obenem organizator javnega
zbiranja ponudb: Znanstvenoraziskovalni
center Slovenske akademije znanosti in
umetnosti, Novi trg 2, Ljubljana.
2. Opis predmeta
Predmet najema je poslovni prostor na
naslovu Novi trg 2 v Ljubljani, v katerega
sodijo:
– prostor vpisan v zemljiško knjigo, vložek 337/5 k.o. Ljubljana mesto, v izmeri
30,44 m2 in se sestoji iz prostora s točilnim pultom v projektu izvedenih del označen s št. 2, površine 26,57 m2 in kuhinjske
niše v PID označene s številko 4 površine
3,87 m2;
– pokrit atrij v izmeri 25,60 m2, vpisan
v zemljiško knjigo, vložek št. 337, k.o. Ljub
ljana mesto;
– del prostora vpisanega v zemljiško knjižnem vložku št. 337/6, v PID označen kot
prostor 6, v njem so skladišče 7,7 m2, garderobe in WC za osebje 4,07 m2, hladilna
enota pred skladiščem 2 m2;
– v souporabi je tudi WC prostor v izmeri
10 m2, ki je namenjen gostom lokala in se
nahaja v skupnih prostorih stavbe (prehod),
ter uporaba glavne vhodne veže v namen
postavitve stolov in miz na površini 50 m2,
pri čemer je glavna vhodna veža v izmeri
110 m2, vpisane v zemljiško knjigo, vložek
št. 337, k.o. Ljubljana mesto.
Lokal velikosti 69,81 m2 sestoji iz prostora s šankom za pripravo kave, pijač ter
servisiranje enostavnih prigrizkov, ter malega atrija, pokritega s stekleno streho. Lokal
je povezan s sosednjo knjigarno (knjigarna
Azil). Sanitarije z dvema WC-jema imajo
ločen vhod iz skupne veže in so namenjene uporabnikom celotnega pritličja. Manjše
skladišče, hladilna enota, garderoba in WC
za osebje, ki pripadajo lokalu, se nahajajo
v sosednjem prostoru, prav tako dostopnim
iz skupne veže.
Lokal je prenovljen. Pridobljeno je
pravnomočno uporabno dovoljenje, št.
351-1254/2009-14, ki ga je dne 10. 9. 2009
izdala RS Upravna enota Ljubljana, Izpostava Center.
Lokal je prostorsko povezan s knjigarno
najemodajalca Azil.
Najemodajalec je pri Mestni občini Ljub
ljana (MOL) pridobil Lokacijsko informacijo,
št. 3501-2117/09(358557)TAS, za ureditev
površine pločnika pred poslovnim prostorom
za namene vrta kavarne in soglasje MOL
oddelka za urejanje prostora k projektu ureditve javne površine.
Pogodbo o najemu javne površine bo
sklenil najemnik.
Lastnik: Znanstvenoraziskovalni center
Slovenske akademije znanosti in umetnosti.
Upravljavec:
Znanstvenoraziskovalni
center Slovenske akademije znanosti in
umetnosti.
3. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
javnega zbiranja ponudb: z najugodnejšim
ponudnikom bo sklenjena najemna pogodba
za dobo 10 let.
4. Zavarovanje resnosti ponudbe

Št.

Kandidati morajo za zavarovanje resnosti ponudbe v postopku javnega razpisa predložiti podpisano in žigosano menico z menično izjavo in pooblastilom za izpolnitev
v višini 2.000 EUR.
Naročnik bo unovčil menico v naslednjih
primerih:
– če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času veljavnosti, navedenem v ponudbi, ali
– če ponudnik, ki ga je naročnik v času
veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe, zavrne sklenitev pogodbe
v skladu s povabilom k oddaji ponudb ali
njegovo ponudbo.
V primeru, da bo naročnik unovčil menico ponudnika, bo moral le-ta v roku 5 dni
ZRC SAZU predložiti novo menico in menično izjavo, v skladu z zgornjimi zahtevami.
Kandidat mora naročniku nemudoma izročiti
novo menično izjavo tudi v primeru, da se
spremenijo podatki, ki jih ponudnik navede
v predloženi menični izjavi. Menična izjava
mora biti skladna z zahtevami objave javnega zbiranja ponudb ter vzorcem menične
izjave, ki je objavljen na spletni strani najemodajalca (http://odmev.zrc-sazu.si/zrc/).
5. Pogoji, po katerih zainteresirani sub
jekti pridobivajo podrobnejše informacije
Dodatne informacije je mogoče dobiti tudi
pri: Duši Bosnić, email: dusa.bosnic@zrcsazu.si.
Ogled nepremičnin, ki se oddajo v najem, je obvezen za vse potencialne najemnike. Najemodajalec bo organiziral ogled
za vse ponudnike dne 17. 12. 2009, ob 13.
uri, na lokaciji Novi trg 2, Ljubljana (kandidati se zglasijo v prostorih ZRC SAZU
– pritličje). Za potencialne najemnike, ki se
iz objektivnih razlogov tega dne ogleda ne
bodo mogli udeležiti, bo najemodajalec naknadno organiziral dodaten ogled, vendar
le na pisno zahtevo zainteresiranih najemodajalcev. Najemodajalec bo potencialnim
najemnikom izdal potrdilo o udeležbi ogleda
nepremičnine, ki ga morajo ponudniki obvezno predložiti k ponudbi. Za naknadni ogled
lahko potencialni ponudniki zaprosijo pisno
ali po elektronski pošti najkasneje do 17. 12.
2009 tako, da bo ogled prostorov opravljen
do najkasneje 23. 12. 2009.
6. Elementi, ki jih mora ponudba vsebovati, in navedba, ali se bodo po prejemu
ponudb s ponudniki izvedla dodatna pogajanja:
Če ni v teh navodilih za posamezna dokazila drugače določeno, so lahko dokazila
tudi fotokopije (v primeru, da bo najemodajalec naknadno zahteval originalno listino
oziroma dokazilo, ga mora ponudnik prinesti
na vpogled). Najemodajalec si pridržuje pravico preveriti resničnost izjav in predloženih
dokumentov. Če se izkaže, da izjava ali dokument ni resničen, te izjave oziroma dokumenta komisija ne sme upoštevati.
Dokazila so lahko stara največ 60 dni,
razen če ta navodila ne določajo drugače,
in morajo odražati aktualno pravnorelevantno stanje.
Ponudba mora vsebovati:
– Podatke o najemniku (firmo ponudnika,
naslov oziroma sedež najemnika, matično
številko ponudnika, davčno številko ponudnika);
– Višino ponujene mesečne najemnine in
rok veljavnosti ponudbe;
– Potrdilo o udeležbi na ogledu nepremičnine, ki bo oddana v najem;
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– Predstavitev programa dejavnosti in
aktivnosti v poslovnem prostoru, ki ga bo
izvajal najemnik v času najema poslovnega
prostora.
Najemodajalec pričakuje, da bo najemnik ponudil inovativen in raznolik program,
katerega vizija se bo ujemala z vizijo ZRC
SAZU in ki bo povezljiv s programom knjigarne Azil.
V okviru inovativnosti programa bo strokovna komisija ocenjevala inovativnost ter
izvirnost programa. Najemodajalec pričakuje, da bodo ponudniki ponudili program, ki
bo v čim večji meri ponudil kulturne in druge
novosti. V okviru raznolikosti ponudbe bo
strokovna komisija ocenjevala raznolikost
programa samega. V okviru raznolikosti
programa bo več točk strokovna komisija
dodelila tistemu programu, ki bo obsežnejši
in bolj raznolik, tako da bo vključeval aktivnosti na čim več različnih področij. V okviru
povezljivosti s programom knjigarne Azil bo
strokovna komisija ocenjevala možnost integracije programov knjigarne Azil ter programa ponudnika ter vsebinsko povezanost in
ujemanje navedenih programov.
– vse ustrezno izpolnjene obrazce (priloge) in zahtevane dokumente, ki so zahtevani v točki 12 te objave.
Najemnik se strinja, da prostore, ki so
predmet pogodbe, najemodajalec po predhodnem dogovoru z najemnikom, uporablja
za predstavitev svojih dejavnosti in aktivnosti.
Najemodajalec si pridržuje po pridobitvi ponudb s potencialnimi najemniki izvesti še dodatna pogajanja. Najemodajalec
si pridržuje pravico, da z nobenim izmed
prijavljenih najemnikov ne sklene najemne
pogodbe.
7. Način in rok plačila najemnine: najemna pogodba bo sklenjena za obdobje 10
let. Najemnina se bo plačevala mesečno po
izstavljenih računih. Najemnik poravna prvi
znesek najemnine v roku 15 dni po začetku
izvajanja gostinske dejavnosti, ostale zneske najemnine pa v roku 15 dni po izstavitvi
posameznega računa. Najemodajalec račun
izstavi zadnjega dne v mesecu za tekoči
mesec. Najemnik mora gostinsko dejavnost
začeti opravljati najkasneje v roku 2 mesecev po sklenitvi pogodbe. Najemnik mora
najmanj 8 dni pred začetkom opravljanja
gostinske dejavnosti o tem predhodno pisno
obvestiti najemodajalca. Višina najemnine
se uskladi z indeksom cen življenjskih potrebščin. Pravočasno plačilo najemnine je
bistvena sestavine pogodbe.
8. Rok za oddajo ponudb
Ponudbe morajo biti podane v pisni obliki
na predpisanih obrazcih iz dokumentacije.
Ponudbe se lahko oddajo s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno pri vložišču
na naslovu: Znanstvenoraziskovalni center
Slovenske akademije znanosti in umetnosti,
Novi trg 2, Ljubljana, s pripisom »Ne odpiraj
– ponudba: Javni razpis za najem poslovnega prostora«.
Upoštevane bodo samo tiste ponudbe, ki
bodo prispele (ne glede na pravila poštnega
teka) na zgoraj navedeni naslov do vključno
dne 28. 12. 2009, do 12. ure. Vse ponudbe,
ki bodo k naročniku prispele nepravočasno
(ne glede na datum oddaje na pošto oziroma nepravočasno dostavo prijave v primeru
dostave kurirske službe), bodo izločene iz
postopka in bodo neodprte vrnjene ponudnikom.
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Javno odpiranje ponudb bo dne 28. 12.
2009, ob 13. uri, na naslovu: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije
znanosti in umetnosti, Novi trg 2, Ljubljana,
sejna soba II.nadstropje.
Predstavniki ponudnikov – pravnih oseb,
ki bodo prisotni na odpiranju ponudb, morajo pred začetkom odpiranja komisiji izročiti
pisna pooblastila za sodelovanje na javnem
odpiranju.
Ponudniki – fizične osebe, ki bodo prisotni na odpiranju ponudb, morajo pred začetkom odpiranja komisiji predložiti na vpogled
dokument s fotografijo, ki ga je izdal državni
organ.
9. Rok vezanosti ponudnikov na dano
ponudbo: ponudniki so vezani na ponudbo
najmanj 120 od dneva, ki je določen kot
skrajni rok za predložitev ponudb.
10. Morebitni drugi pogoji
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati vsak najemnik:
1. Najemnik je lahko pravna oseba ali
samostojni podjetnik, ki je ustrezno registriran za opravljanje gostinske dejavnosti po
standardni klasifikaciji dejavnosti.
Dokazilo: Izpisek iz sodnega registra ali
izpisek iz Poslovnega registra Slovenije.
2. Najemnik v zadnjih petih letih pred
objavo tega obvestila ni bil pravnomočno
obsojen za kaznivo dejanje, ki bi bilo povezano z njegovim poslovanjem ter za kazniva
dejanja hudodelskega združevanja, sprejemanja podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljenega sprejemanja
daril, nedovoljenega dajanja daril, dajanja
podkupnine, jemanja podkupnine (velja za
fizične osebe), sprejemanja daril za nezakonito posredovanje, dajanja daril za nezakonito posredovanje, goljufije, poslovne
goljufije, preslepitve pri pridobitvi posojila,
ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti,
goljufije zoper finančne interese Evropskih
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skupnosti, pranje denarja, oziroma mu ni
bila izdana pravnomočna sodna odločba,
s katero je najemniku prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet te objave.
Dokazilo: Potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje.
3. Kolikor je najemnik pravna oseba,
družbeniki ter zakoniti zastopniki pravne
osebe ne smejo:
– biti v zadnjih petih letih pred objavo tega
obvestila pravnomočno obsojeni za kaznivo
dejanje, ki bi bilo povezano z njegovim poslovanjem ter za kazniva dejanja hudodelskega
združevanja, sprejemanja podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljenega
sprejemanja daril, nedovoljenega dajanja daril, dajanja podkupnine, jemanja podkupnine
(velja za fizične osebe), sprejemanja daril
za nezakonito posredovanje, dajanja daril za
nezakonito posredovanje, goljufije, poslovne goljufije, preslepitve pri pridobitvi posojila,
ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti,
goljufije zoper finančne interese Evropskih
skupnosti, pranje denarja, oziroma mu ni bila
izdana pravnomočna sodna odločba, s katero je najemniku prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet te objave.
Dokazilo: Potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, ter izjava družbenika oziroma zakonitega zastopnika.
4. Zoper najemnika ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije ali drug postopek, katerega namen
ali posledica je prenehanje najemnikovega
poslovanja, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež (velja samo za pravne osebe
in samostojne podjetnike).
Dokazilo: Potrdilo sodišča ali drugega
pristojnega organa države, v kateri ima najemnik sedež.
5. Najemnik ali zastopnik najemnika
v času oddaje ponudbe ne sme biti v sodnem ali upravnem sporu z najemnikom.

Dokazilo: Izjava najemnika.
6. Najemnik je poravnal davke in prispevke in druge obvezne dajatve v skladu
s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če
ima najemnik sedež v tujini, mora imeti poravnane tudi tiste dajatve, ki bi jih moral
poravnati v Republiki Sloveniji.
Dokazilo: Potrdilo davčnega ali drugega
pristojnega organa države, kjer ima najemnik sedež, da je najemnik poravnal davke in prispevke in druge obvezne dajatve
v skladu s predpisi države, kjer ima svoj
sedež. Najemnik s sedežem v tujini, mora
predložiti še potrdilo, da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral
poravnati.
7. Najemnik v zadnjih šestih mesecih
pred oddajo ponudbe ni imel blokiranih svojih transakcijskih računov.
Dokazilo: Obrazec BON-1/P ali potrdilo
banke, ki vodi najemnikov TRR, da najemnikov račun v zadnjih šestih mesecih ni bil
blokiran. Če ima najemnik odprtih več TRR,
predloži potrdila vseh bank.
8. Najemnik mora predložiti podpisano
in žigosano menično izjavo in menico za
resnost ponudbe, ki morata biti izdani skladno z objavo javnega zbiranja ponudb ter
vzorcem, ki je objavljen na spletnih straneh
naročnika (http://odmev.zrc-sazu.si/zrc/).
9. Najemnik mora predložiti izpolnjen,
parafiran na vseh straneh, žigosan in podpisan vzorec pogodbe, s čimer potrjuje, da
se strinja z vzorcem pogodbe.
Dokazilo: Izpolnjen, parafiran na vseh
straneh, žigosan in podpisan vzorec pogodbe, ki je objavljen na spletnih straneh naročnika (http://odmev.zrc-sazu.si/zrc/).
11. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika
Najemodajalec bo predmetne nepremičnine oddal najboljšemu ponudniku na podlagi naslednjih meril:

Višina mesečne najemnine:

30 točk

Pri tem merilu bo najemodajalec ocenjeval višino najemnine, ki jo bo najemnik ponudil
za celotno obdobje najema. Število točk, ki jih ponudnik prejme na podlagi tega
merila, bo naročnik izračunal po naslednji formuli:
C= (Cpon/Cspon-max) x 30
Končno število točk bo naročnik zaokrožil na 2 decimalni mesti.
C – število točk pri merilu višina mesečne najemnine;
Cpon – znesek ocenjevane višine mesečne najemnine;
Cpon-max – znesek najvišje ponujene mesečne najemnine.
Ponudnik lahko v okviru predmetnega merila prejmejo enako število točk.
2.

Program dejavnosti in aktivnosti v poslovnem prostoru
Pri tem merilu bo najemodajalec ocenjeval ujemanje predstavljene vizije ponudnika
z vizijo ZRC SAZU, inovativnost in raznolikost ponudbe ter povezljivost s programom
knjigarne Azil.
V okviru inovativnosti programa bo strokovna komisija ocenjevala inovativnost ter
izvirnost programa. Najemodajalec pričakuje, da bodo ponudniki ponudili program, ki
bo v čim večji meri ponudil kulturne in druge novosti. V okviru raznolikosti ponudbe
bo strokovna komisija ocenjevala raznolikost programa samega. V okviru raznolikosti
programa bo več točk strokovna komisija dodelila tistemu programu, ki obsežnejši
in bolj raznolik tako, da bo vključeval aktivnosti na čim več različnih področij.
V okviru povezljivosti s programom knjigarne Azil bo strokovna komisija ocenjevala
možnost integracije programov knjigarne Azil ter programa ponudnika ter vsebinsko
povezanost in ujemanje navedenih programov.
Strokovna komisija najemodajalca bo ocenila prispele ponudbe ter jim v okviru
navedenega merila dodelila največ 70 točk. Ponudnik lahko v okviru predmetnega
merila prejmejo enako število točk.

70 točk
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12. Druga opozorila najemodajalca
Predstojnik najemodajalca lahko postopek oddaje nepremičnin v najem kadarkoli
do sklenitve najemne pogodbe ustavi, sodelujoči ali potencialni sodelujoči pa se odpovedujejo pravici do povrnitve kakršnih koli
stroškov, ki bi bili lahko posledica ustavitve
postopka.
Najemna pogodba bo natančno opredelila razloge, zaradi katerih lahko najemodajalec odpove najemno pogodbo, vzorec najemne pogodbe, ki je sestavni del te objave,
si lahko potencialni ponudniki brezplačno
pridobijo pri kontaktni osebi iz 5. točke te
objave.
Znanstvenoraziskovalni center
Slovenske akademije znanosti
in umetnosti
Št. 662-20/2009
Ob-8053/09
Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot
2, 1000 Ljubljana na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin
in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in določil
Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in
94/07) ponovno objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Predmet: nepremičnine po seznamu:
a) Lokacija okolica Kočevja (Zavod za
gozdove Slovenije, Območna enota Kočevje – kontaktna oseba Bojan Kocjan, tel.
01/895-04-00):
– Stavbno zemljišče Marof v izmeri
1262 m2, na parceli 213/9, k.o. Mahovnik,
lokacija Rožna ulica, Kočevje, izhodiščna
cena: 17.914,00 EUR;
– Lovska koča Gričice 124 m2, zemljišče
757 m2, parc. št. 4107, k.o. Štale, lokacija
Komarna vas, Občina Semič, izhodiščna
cena: 83.388,00 EUR;
– objekt – gostinski center Kočevska reka
v izmeri 596 m2 (skupna površina poslovnih
prostorov 1172,5 m2), z zemljiščem v izmeri
2067 m2, parc. št. 13 in 14, vpisani pri zk. vl.
št. 310 in 440, k.o. Kočevska Reka, lokacija
Kočevska Reka, Občina Kočevje, na naslovu Kočevska Reka 20, izhodiščna cena:
420.297,00 EUR.
Sprejemljiva dejavnost, ki naj bi se opravljala v navedenih nepremičninah pod razdelkom a), pod prvo alinejo oziroma sprejemljiva uporaba te nepremičnine je: poslovno
stanovanjska dejavnost. Sprejemljiva dejavnost, ki naj bi se opravljala v navedenih nepremičninah pod drugo in tretjo alinejo oziroma sprejemljiva uporaba teh nepremičnin
je: poslovna dejavnost gostinstvo, turistična
dejavnost ali druga dejavnost, ki je skladna
s prostorskimi pogoji občine.
b) Lokacija Kamnik (Zavod za gozdove
Slovenije, Območna enota Kranj – kontaktna oseba Janez Logar, tel. 04/20-24-200):
– Poslovna stavba v Kamniku (sedež LPN
Kozorog), parc. št. 361/6, k.o. Kamnik, stavba v izmeri 86 m2, zemljišče v izmeri 706 m2,
prenos v posest je eno leto po sklenitvi pogodbe, izhodiščna cena: 106.250,00 EUR.
Sprejemljiva dejavnost, ki naj bi se opravljala v navedeni nepremičnini pod razdelkom b) oziroma sprejemljiva uporaba te
nepremičnine je poslovno stanovanjska dejavnost ter društvena dejavnost.
c) Lokacija okolica Novega mesta (Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota
Novo mesto – kontaktna oseba Andrej Pečavar, tel. 07 394-25-50):

Št.

– Poslovni prostor na naslovu Cesta
bratstva in enotnosti 43, Metlika, v izmeri
21,04 m2, na parc. št. 1/5 k.o. Metlika, izhodiščna cena: 6.800,00 EUR.
Sprejemljiva dejavnost, ki naj bi se opravljala v nepremičnini pod razdelkom c) je
poslovna in stanovanjska dejavnost.
2. Rok za zbiranje ponudb je 8. 1. 2010,
do 8.30. Ponudniki lahko ponudbe pošljejo
priporočeno po pošti, vendar morajo na naslov prispeti do določenega datuma ali ure.
3. Ponudbi mora biti priloženo dokazilo,
da je ponudnik nakupa vplačal varščino v višini 10% izhodiščne cene za vsako ponujeno nepremičnino na podračun Zavoda za
gozdove Slovenije, št. 01100-6030234244,
sklic na št. 101-998, pri Upravi za javna plačila, Urad Ljubljana. Ponudnikom, katerih
ponudbe ne bomo sprejeli, bomo varščino
brezobrestno vrnili v nominalnem znesku
v 30 dneh od sprejema odločitve, da se
njihova ponudba ne sprejme. Varščina bo
ponudniku, ki bo na razpisu uspel, všteta
v kupnino.
4. Ponudba mora vsebovati:
– ime in priimek oziroma firmo kupca
ter naslov stalnega bivališča oziroma sedež
ponudnika,
– dokazilo o plačilu varščine,
– matično in davčno številko ponudnika,
številko TRR,
– navedbo nepremičnine, ponujeno
ceno,
– dejavnost oziroma uporabo, ki se bo
izvajala na predmetu prodaje,
– kontaktno osebo ponudnika in njegovo
telefonsko številko,
– navedbo, da je ponudba veljavna najmanj 90 dni od dneva odpiranja ponudb.
5. Pisne ponudbe se pošljejo na naslov:
Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2,
1000 Ljubljana.
Na pošiljki mora biti pripis: »Ne odpiraj
– javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin«.
6. Javno odpiranje ponudb bo dne 8. 1.
2010, ob 12. uri, na naslovu: Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana.
Pri odpiranju lahko sodelujejo ponudniki, njihovi zastopniki in pooblaščenci s pooblastili.
Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala Komisija za ravnanje s stvarnim premoženjem in vse ponudnike obvestila o izboru
najkasneje v roku 60 dni od dneva javnega
odpiranja ponudb.
7. Ponudba mora biti veljavna najmanj 90
dni po datumu odpiranja ponudb. Merilo za
izbor je ponujena najvišja cena. Predpogoj za
izbor je sprejemljiva dejavnost oziroma sprejemljiva uporaba nepremičnin, kot je navedena za vsako nepremičnino pod točko 1. tega
razpisa. Prodajalec na podlagi tega zbiranja
ponudb ni zavezan skleniti pogodb, oziroma
si pridržuje pravico, da lahko začeti postopek
do sklenitve pravnega posla ustavi, brez dolžnosti povračila kakršnekoli odškodnine.
8. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (stroške notarske potrditve pogodbe,
izvedbe vpisa lastništva v zemljiško knjigo,
davek in morebitne druge stroške) plača
izbrani ponudnik.
9. Nepremičnine se prodajajo po načelu
videno–kupljeno, poznejše reklamacije se
ne upoštevajo.
10. Izbrani ponudnik mora v 15 dneh od
prejema obvestila o izboru in poziva k podpisu pogodbe podpisati prodajno pogodbo.
V kolikor kupec v navedenem roku ne podpiše pogodbe, pripade varščina prodajalcu,
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prodajalec pa si pridržuje pravico povabiti
k podpisu pogodbe drugega najugodnejšega ponudnika. Celotno kupnino mora kupec
plačati v 8 dneh po sklenitvi pogodbe, kar
je bistvena sestavina pravnega posla, pri
čemer se znesek vplačane varščine všteje
v kupnino. Kolikor kupec v navedenem roku
ne plača kupnine, pripade varščina prodajalcu. V tem primeru lahko prodajalec razdre pogodbo brez dodatnega opomina in si
hkrati pridržuje pravico povabiti k podpisu
pogodbe drugega najugodnejšega ponudnika. Prenos prodane nepremičnine ni možen
pred plačilom celotne kupnine.
11. Nadaljnje informacije v zvezi z dejanskim stanjem (ogledi, mapne kopije, ipd)
prodajanih nepremičnin interesenti dobijo pri
kontaktnih osebah na tel. številkah, ki so navedene v 1. točki razpisa, v zvezi s pravnimi
vprašanji pa na tel. 01/470-00-59.
Zavod za gozdove Slovenije
Ob-8070/09
Na podlagi sklepa upravnega odbora
Odvetniške zbornice Slovenije z dne 6. 7.
2004 v zvezi z 31. členom Zakona o odvetništvu in 67. členom statuta Odvetniške zbornice Slovenije, 9. člena Pravilnika Odvetniške zbornice Slovenije o vodenju imenika
odvetnikov, imenika odvetniških kandidatov
in imenika odvetniških pripravnikov ter 7.
člena Pravilnika Odvetniške zbornice Slovenije o merilih in postopkih za ugotavljanje
primernosti poslovnih prostorov in opreme,
potrebne za opravljanje odvetniškega poklica, za objavljamo obvestilo:
I. V imenik odvetnikov se vpišejo:
Anja Černezel, z dnem 1. 11. 2009.
Pisarna: Strma cesta 1A, 3250 Rogaška
Slatina (zaposlena pri odvetniku Marjanu
Aleksiću).
Tamara Fugina, z dnem 1. 11. 2009.
Pisarna: Ljubljanska ulica 42, 1000 Ljub
ljana (zaposlena pri odvetnici Mojci Veljkovič).
Ana Lešnik, z dnem 6. 10. 2009.
Pisarna: Ljubljanska ulica 42, 1000 Ljub
ljana (zaposlena pri odvetnici Mojci Veljkovič).
Karla Nahtigal, z dnem 4. 11. 2009.
Pisarna: Vrhovčeva ulica 1, 8000 Novo
mesto (zaposlena v odvetniški družbi Škerlj
in odvetniki, odvetniška pisarna, d.o.o.).
Katja Plauštajner, LL.M., z dnem 6. 10.
2009.
Pisarna: Miklošičeva 4, 1000 Ljubljana
(zaposlena pri odvetniku dr. Konradu Plauštajnerju).
Luka Fabiani, LL.M., z dnem 16. 10.
2009.
Pisarna: Tomšičeva 3, 1000 Ljubljana
(zaposlen v Odvetniški družbi Filipov, Petrovič, Jeraj in partnerji o.p., d.o.o.).
Tadeja Zima Jenull, z dnem 3. 11. 2009.
Pisarna: Beethovnova ulica 12, 1000
Ljubljana (zaposlena v Odvetniški družbi
Toš o.p., d.o.o.).
Mateja Resnik, z dnem 4. 11. 2009.
Pisarna: Resljeva cesta 25, 1000 Ljub
ljana (zaposlena pri odvetniku Mele Petru).
Martina Radonić, z dnem 5. 11. 2009.
Pisarna: Brdnikova ulica 44, 1000 Ljub
ljana (zaposlena v Odvetniški pisarni Mužina in partnerji d.o.o.).
Katja Potočar Gorišek, z dnem 16. 10.
2009.
Pisarna: Komenskega 36, 1000 Ljub
ljana (zaposlena pri odvetniku Zoranu Korenčanu).
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Dean Babič, z dnem 16. 10. 2009.
Pisarna: Pristaniška 43a, 6000 Koper (zaposlen v Odvetniški pisarni Matoz,
d.o.o.).
mag. Janez Ahlin, z dnem 21. 11. 2009.
Pisarna: Kolodvorska ulica 7, 1000 Ljub
ljana.
Vpis v imenik tujih odvetnikov: dr. Maria
Škof, z dnem 1. 9. 2009.
Pisarna: Večna pot 11, 1000 Ljubljana.
II. Iz imenika odvetnikov se izbrišejo:
III. Preselitve
Odvetniška družba Ilić, o.p., d.o.o.,
z dnem 2. 11. 2009 preseli sedež svoje odvetniške pisarne na novi naslov: Dalmatinova ulica 11, 1000 Ljubljana, tel. 0590-86-600,
faks 0590-86-609.
Odvetniška družba Podjed, o.p., d.o.o.,
z dnem 21. 10. 2009 preseli sedež svoje odvetniške pisarne na novi naslov: Slovenska
cesta 47, 1000 Ljubljana, tel. 01/430-03-10,
faks 01/430-03-20.
Luka Podjed, odvetnik iz Ljubljane,
z dnem 21. 10. 2009 preseli sedež svoje odvetniške pisarne na novi naslov: Slovenska
cesta 47, 1000 Ljubljana, tel. 01/430-03-10,
faks 01/430-03-20.
IV. Obvestilo o pričetku poslovanja odvetniške družbe
Obveščamo vas, da z dnem 30. 9. 2009
preneha samostojno odvetništvo odvetnika
Iztoka Milača, LL.M., glede na to, da je pričela poslovati odvetniška družba: Odvetniška družba Fašun, Melihen, Milač, Strojan,
o.p., d.o.o., Slovenska cesta 56, 1000 Ljub
ljana.
Odvetnika Mitjo Severja od 1. 10. 2009
dalje vodimo kot odvetnika družbenika Odvetniške družbe Fašun, Melihen, Milač,
Strojan, o.p., d.o.o., Slovenska cesta 56,
1000 Ljubljana.
Obveščamo vas, da z dnem 30. 9. 2009
preneha samostojno odvetništvo odvetnika
Aleša Melihna glede na to, da je pričela
poslovati odvetniška družba: Odvetniška
družba Fašun, Melihen, Milač, Strojan, o.p.,
d.o.o., Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana.
Odvetnika Aleša Melihna od 1. 10. 2009
dalje vodimo kot odvetnika družbenika Odvetniške družbe Fašun, Melihen, Milač,
Strojan, o.p., d.o.o., Slovenska cesta 56,
1000 Ljubljana.
Obveščamo vas, da z dnem 30. 9. 2009
preneha samostojno odvetništvo odvetnika Petra Fašuna glede na to, da je pričela poslovati odvetniška družba: Odvetniška
družba Fašun, Melihen, Milač, Strojan, o.p.,
d.o.o., Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana.
Odvetnika Petra Fašuna od 1. 10. 2009
dalje vodimo kot odvetnika družbenika Odvetniške družbe Fašun, Melihen, Milač,
Strojan, o.p., d.o.o., Slovenska cesta 56,
1000 Ljubljana.
Obveščamo vas, da je odvetnica Tanja
Pleško z dnem 30. 9. 2009 izstopila iz Odvetniške družbe Toš, o.p., d.o.o., Ljubljana,
Beethovnova 12.
Odvetnico Tanjo Pleško od 1. 10. 2009
dalje vodimo kot odvetnico družbenico Odvetniške družbe Čuk & Pleško o.p., d.o.o.,
Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana.
Obveščamo vas, da je z dnem 24. 9.
2009 pričela poslovati odvetniška družba:
Odvetniška pisarna Drnovšek d.o.o., Miklošičeva cesta 8, 1000 Ljubljana.
Obveščamo vas, da Gregor Bakija
z dnem 31. 10. 2009 preneha opravljati odvetništvo kot odvetnik zaposlen pri odvetniku Radu Čevniku, glede na to, da je pričela
poslovati odvetniška družba: Odvetniška
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družba Čevnik, o.p., d.o.o., Šaleška cesta
19, Velenje.
Odvetnik Gregor Bakija je od 1. 11. 2009
dalje zaposlen v Odvetniški družbi Čevnik,
o.p., d.o.o., Šaleška cesta 19, Velenje.
Obveščamo vas, da z dnem 31. 10. 2009
preneha samostojno odvetništvo odvetnice
Danice Čuk glede na to, da je pričela poslovati odvetniška družba: Odvetniška družba
Čuk & Pleško o.p., d.o.o., Dunajska cesta
21, 1000 Ljubljana.
Odvetnico Danico Čuk od 1. 11. 2009 dalje vodimo kot odvetnika družbenika Odvetniške družbe Fašun, Melihen, Milač, Strojan, o.p., d.o.o., Slovenska cesta 56, 1000
Ljubljana.
Obveščamo vas, da z dnem 28. 10. 2009
preneha samostojno odvetništvo odvetnika
Mirka Bandlja glede na to, da je pričela poslovati odvetniška družba: Odvetniška pisarna Mirko Bandelj d.o.o., Ljubljana, Trdinova
ulica 7.
Odvetnika Mirka Bandlja od 29. 10. 2009
dalje vodimo kot odvetnika družbenika Odvetniške pisarne Mirko Bandelj d.o.o., Ljub
ljana, Trdinova ulica 7.
Obveščamo vas, da z dnem 4. 11. 2009
preneha samostojno odvetništvo odvetnice
Tamare Pavlin glede na to, da je pričela poslovati odvetniška družba: Odvetniška družba Tamara Pavlin, o.p., d.o.o., Slovenska
cesta 27, Ljubljana.
Odvetnico Tamaro Pavlin od 5. 11. 2009
dalje vodimo kot odvetnico družbenico Odvetniške družbe Tamara Pavlin, o.p., d.o.o.,
Slovenska cesta 27, Ljubljana.
Obveščamo vas, da z dnem 31. 10. 2009
preneha samostojno odvetništvo odvetnika
Benigar Tošič Leona glede na to, da je pričela poslovati odvetniška družba: Odvetniška pisarna Benigar Tošič d.o.o., Ljubljana,
Litijska cesta 45.
Odvetnika Benigar Tošič Leona od 1. 11.
2009 dalje vodimo kot odvetnika družbenika Odvetniške pisarne Benigar Tošič d.o.o.,
Ljubljana, Litijska cesta 45.
Obveščamo vas, da z dnem 31. 10. 2009
preneha samostojno odvetništvo odvetnice
Katje Koprivšek glede na to, da je pričela
poslovati odvetniška družba: Odvetniška
družba Katja Koprivšek, o.p., d.o.o., Miklošičeva cesta 13, Ljubljana.
Odvetnico Katjo Koprivšek od 1. 11.
2009 dalje vodimo kot odvetnico družbenico Odvetniška družba Katja Koprivšek, o.p.,
d.o.o., Miklošičeva cesta 13, Ljubljana.
Obveščamo vas, da z dnem 30. 9. 2009
preneha samostojno odvetništvo odvetnika
Gorazda Gabriča glede na to, da je pričela poslovati odvetniška družba: Odvetniška
družba Gabrič, o.p., d.o.o., Partizanska cesta 66, 6210 Sežana.
Odvetnika Gorazda Gabriča od 1. 10.
2009 dalje vodimo kot odvetnika družbenika Odvetniške družbe Gabrič, o.p., d.o.o.,
Partizanska cesta 66, 6210 Sežana.
Obveščamo vas, da z dnem 31. 10. 2009
preneha samostojno odvetništvo odvetnika
Rada Čevnika glede na to, da je pričela
poslovati odvetniška družba: Odvetniška
družba Čevnik, o.p., d.o.o., Šaleška cesta
19, Velenje.
Odvetnika Rada Čevnika od 1. 11. 2009
dalje vodimo kot odvetnika družbenika Odvetniške družbe Čevnik, o.p., d.o.o., Šaleška cesta 19, Velenje.
V. Sprememba statusa
Obveščamo vas, da odvetniku Mateju
Gašperšiču, Gorenjska cesta 24, Radovljica,

roj. 24. 2. 1972 v Kranju, vpisanemu v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije z dnem 26. 1. 2008, z dnem 31. 10. 2009
preneha delovno razmerje v Odvetniški
družbi Novak, d.n.o., o.p., Radovljica.
Odvetnik Matej Gašperšič z dnem 1. 11.
2009 nadaljuje odvetniško dejavnost kot samostojni odvetnik na naslovu: Trubarjeva 5,
4240 Radovljica, tel./faks 04/531-45-77.
Obveščamo vas, da Primož Bajželj, odvetnik iz Ljubljane, z dnem 31. 10. 2009 preneha opravljati odvetništvo kot samostojni
odvetnik.
Z dnem 1. 11. 2009 se zaposli pri odvetniku Mateju Gašperšiču na naslovu Trubarjeva 5, Radovljica ter prične z opravljanjem
odvetništva kot odvetnik pri odvetniku.
Obveščamo vas, da Mojca Erman, odvetnica iz Ljubljane, z dnem 30. 11. 2009 preneha opravljati odvetništvo kot samostojna
odvetnica.
Z dnem 1. 12. 2009 se zaposli pri odvetnici Sabini Novak na naslovu Tivolska 30,
Ljubljana ter prične z opravljanjem odvetništva kot odvetnica pri odvetnici.
Obveščamo vas, da Mateja Dren, odvetnica iz Ljubljane, z dnem 17. 11. 2009 preneha opravljati odvetništvo kot samostojna
odvetnica.
Z dnem 18. 11. 2009 se zaposli pri odvetniku Goranu Kanalcu na naslovu Štefanova
ulica 5, Ljubljana ter prične z opravljanjem
odvetništva kot odvetnica pri odvetniku.
Obveščamo vas, da odvetnik Franc Rojko od dne 1. 12. 2009 dalje posluje kot odvetnik družbenik Odvetniške družbe Matoz,
o.p., d.o.o. in kot samostojni odvetnik.
Obveščamo vas, da odvetnik Denis Zobarič od dne 1. 12. 2009 dalje posluje kot
odvetnik družbenik Odvetniške družbe Matoz, o.p., d.o.o. in kot samostojni odvetnik.
Obveščamo vas, da odvetnik Franci Matoz od dne 1. 12. 2009 dalje posluje kot odvetnik družbenik Odvetniške družbe Matoz,
o.p., d.o.o. in kot samostojni odvetnik.
Obveščamo vas, da je firma odvetniške
družbe: Odvetniška družba Mramor, Sorta, Bilić & Holec o.p., d.o.o., Ljubljana, Komenskega ulica 4 spremenjena in sicer se
spremenjena firma glasi: Odvetniška družba
Mramor, Sorta & Holec o.p., d.o.o., Ljub
ljana, Komenskega ulica 4.
Obveščamo vas, da je firma odvetniške
družbe: Škerlj-Tratar in odvetniki, odvetniška pisarna, d.o.o., Vrhovčeva ulica 1, Novo
mesto spremenjena, in sicer se spremenjena firma glasi: Škerlj in odvetniki, odvetniška pisarna, d.o.o., Novo mesto, Vrhovčeva
ulica 1.
VI. Drugo
Odvetnik Andrej Pipuš iz Maribora, Ulica
talcev 15, znova opravlja odvetniški poklic
na naslovu: Ulica talcev 15, 2000 Maribor,
tel./faks 02/251-11-20.
Obveščamo vas, da odvetnik Bogomir
Kobal iz Maribora dalj časa ne more opravljati odvetniškega poklica.
Za začasne prevzemnike odvetniške pisarne Bogomirja Kobala so določeni odvetniki Andrej Ketiš, Goran Janžekovič, Jure
Razgoršek in Jernej Mravlja iz Odvetniške
pisarne Ketiš – Janžekovič o.p., d.n.o., Maribor, Ulica Vita Kraigherja 8.
VII. Sprememba priimka
Obveščamo vas, da se na podlagi
odločbe Upravne enote Ljubljana, Sektor za upravne notranje zadeve, številka:
211-1651/2009-8 (1313110) z dne 24. 8.
2009 spremeni priimek odvetnice Mojce
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Pogačar Štrubelj iz Ljubljane, Kotnikova 5,
v: Pogačar.
Obveščamo vas, da se na podlagi odločbe Upravne enote Novo mesto, Oddelek
za notranje zadeve, številka: 200-27/2002
1208 z dne 13. 5. 2002 spremeni priimek
odvetnice Tatjane Sitar Dular iz Novega mesta, Glavni trg 22, v: Sitar.
Obveščamo vas, da se na podlagi
odločbe Upravne enote Ljubljana, Sektor za upravne notranje zadeve, številka:
211-1887/2009-6 (1313110) z dne 21. 9.
2009 spremeni priimek odvetnice Nataše
Gibičar Toš iz Ljubljane, Cigaletova 1, v:
Gibičar.
Obveščamo vas, da se na podlagi
odločbe Upravne enote Ljubljana, Sektor za upravne notranje zadeve, številka:
211-4154/2006-6 (23106) z dne 22. 11.
2006 spremeni priimek odvetnice Bojane
Škrk Gabrijelčič iz Ljubljane, Cigaletova 7,
v: Škrk.
Odvetniška zbornica Slovenije
Ob-8015/09
Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 –
UPB2, 27/08 – odl. US: Up-2925/07-15,
U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 – odl. US:
U-I-427/06-9, 79/09), 30. člena Statuta Občine Prevalje (UGSO, št. 18/06, 19/06 –
popr., 34/07) in 46. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Uradni list
RS, 12/03, 77/03, 14/07) in sprejetega proračuna Občine Prevalje za leto 2009, Občina Prevalje objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
I. Prodajalec: Občina Prevalje, Trg 2a,
2391 Prevalje.
II. Predmet prodaje je stanovanje št. 3,
na naslovu Zgornji kraj 8, 2391 Prevalje,
v izmeri 53,45 m², pripisano pri podvložku
št. 1313/3 k.o. Farna vas, 3.E.
III. Stanovanje je nezasedeno.
IV. Izhodiščna cena za nepremičnino
znaša 35.735,68 €. Eventualni davek na
dodano vrednost oziroma davek na promet
nepremičnin bremeni kupca.
V. Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe:
a) nakup po ogledano–kupljeno;
b) ponudba za nakup nepremičnine mora
vsebovati naslednje elemente:
– ime in priimek oziroma firmo kupca
ter naslov stalnega bivališča oziroma sedež
ponudnika,
– navedbo nepremičnine,
– ponujeno ceno,
c) sodelujejo lahko fizične in pravne osebe iz držav EU. Pravne osebe, ki so registrirane v RS, morajo prodajalcu predložiti
ustrezno dokazilo o registraciji, ki ne sme
biti starejše od 30 dni, vse pravne osebe pa
tudi potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
ter notarsko overjeno pooblastilo za zastopanje na javni dražbi, fizične osebe pa potrdilo o državljanstvu in osebni dokument ter
davčno številko;
d) vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni s sklepom o izbiri najkasneje v roku 8
dni po nejavnem zbiranju ponudb;
e) obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejšo ceno je izključena. Župan oziroma
komisija lahko ustavi začeti postopek do
sklenitve pravnega posla;
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f) uspešni ponudnik mora v 15 dneh od
prejema sklepa o izbiri in poziva k podpisu
pogodbe skleniti prodajno pogodbo;
g) celotno kupnino mora kupec poravnati v roku 8 dni od podpisa pogodbe na transakcijski račun prodajalca, št.
01375-0100010242, ki ima odprtega pri
Banki Slovenije;
h) če kupec v določenem roku ne podpiše pogodbe, velja da je kupec odstopil od
pogodbe.
VI. Ponudbe bo obravnavala posebna
komisija, ki bo županu predlagala sklenitev
pogodbe z najugodnejšim ponudnikom. Vsi
ponudniki bodo o izboru obveščeni v roku 8
dni od javnega odpiranja ponudb.
VII. Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela najkasneje v roku 15 dni po
objavi v Uradni list RS, do 9. ure, na naslov:
Občina Prevalje, Trg 2a, 2391 Prevalje. Na
zaprti kuverti mora biti navedeno: »Ponudba
za odkup nepremičnine-stanovanje na naslovu Zgornji kraj 8«. Na hrbtni strani ovojnice
mora biti označen polni naslov pošiljatelja.
VIII. Zainteresirani kupci lahko pridobijo
podrobnejše informacije o predmetu prodaje na Občini Prevalje, Trg 2a, Prevalje,
pri Kumprej Stanku, tel. 02/82-46-114 ali
041/761-957. Ogled je mogoč po predhodnem dogovoru.
Občina Prevalje
Št. 034-19/2009-1
Ob-8016/09
Občina Podlehnik objavlja na podlagi 21.
člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
14/07) in 44. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 84/07, 94/07 in 55/09 – odl. US)
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
1. Prodajalec: Občina Podlehnik, Podlehnik 21, 2286 Podlehnik, ID za DDV:
SI30569320, matična št.: 1358278000, ki jo
zastopa župan Marko Maučič.
2. Predmet prodaje:
a) Parcelna številk 14/6, stanovanjska
stavba, k. o. Gorca (451), v izmeri 57 m2
in parc. št.: 1084/10, dvorišče, k. o. Gorca
(451), v izmeri 190 m2. Izhodiščna cena:
3.000,00 EUR. Navedena izhodiščna cena
ne vključuje davka na promet nepremičnin,
ki ga plača kupec.
3. Pogoji prodaje
– nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno–kupljeno«,
– osnovni kriterij in merilo najugodnejše
ponudbe je cena, pod točko »b« pa morajo
biti uresničeni pogoji o predkupni pravici po
Zakonu o kmetijskih zemljiščih,
– ponudbo za nakup nepremičnin, pri katerih lahko sodelujejo pravne osebe, ki izkažejo, da imajo sedež na območju Evropske
unije ali katerekoli izmed njenih članic in fizične osebe, ki izkažejo, da so državljani Evropske unije ali katerekoli izmed njenih članic,
– celotno kupnino je kupec dolžan plačati v roku 8 dni od sklenitve pogodbe. Plačilo celotne kupnine je bistvena sestavina
pravnega posla. V primeru, da se plačilo ne
izvede v roku, se pogodba razdre, varščina
pa zadrži,
– izbrani ponudnik plača tudi stroške notarja ter stroške vpisa v zemljiško knjigo,
– ponudniki jamčijo za resnost ponudbe
s plačilom varščine, ki znaša 10% izhodiščne vrednosti nepremičnine in mora biti nakazana na transakcijski račun Občine Pod-
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lehnik, št.: 01372–0100017567, odprtem pri
Banki Slovenije. Neuspelemu ponudniku se
varščina vrne brezobrestno v osmih dneh po
končanem postopku zbiranja ponudb, uspelemu pa poračuna pri plačilu nepremičnin
po sklenjeni pogodbi o prodaji. Če uspeli
ponudnik brez upravičenega vzroka odstopi
od nakupa, varščina zapade v korist Občine
Podlehnik.
4. Pisne ponudbe je potrebno predložiti
z naslednjo vsebino:
– podatki o ponudniku s točnim naslovom, če je fizična oseba,
– firmo in sedež ponudnika, če je pravna
oseba,
– matično (pravne osebe), EMŠO (fizične osebe) in davčno številko,
– potrdila o državljanstvu za fizično osebo, izpis iz sodnega registra, ki ne sme biti
starejši od 30 dni in izkazuje dejansko stanje
za pravno osebo oziroma priglasitveni list
DURS-a za samostojne podjetnike,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
za pravno osebo in samostojnega podjetnika,
– ponujeno ceno,
– potrdilo o plačilu varščine,
– številko transakcijskega računa za morebitno vračilo plačane varščine,
– pisno izjavo ponudnika (pravne osebe
in samostojnega podjetnika), da ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem ali likvidacijskem postopku, da ni prenehal poslovati
na podlagi sodne ali kakšne druge prisilne
odločbe ter da ima poravnane poslovne obveznosti,
– pisno izjavo, da se strinja s pogoji javnega razpisa in
– izjava ponudnika, da so v ponudbi navedeni podatki resnični.
5. Rok za oddajo ponudb: ponudniki morajo oddati popolno ponudbo z vsemi prilogami, do vključno 18. decembra 2009, do
12 ure. Ponudbe se oddajo do navedenega roka in ure v sprejemni pisarni Občine
Podlehnik, Podlehnik 21, 2286 Podlehnik.
Ponudbe lahko prispejo tudi priporočeno po
pošti, v zaprti ovojnici, z oznako »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine«,
na naslov: Občina Podlehnik, Podlehnik 21,
2286 Podlehnik. Ponudbe morajo prispeti
do zgoraj navedenega datume in ure. V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu
z določili tega razpisa, je pristojna komisija
ne bo upoštevala.
6. Postopek zbiranja ponudb
– odpiranje ponudb in postopek za izbor
najugodnejšega ponudnika bo opravila komisija za vodenje postopkov razpolaganja
s stvarnim premoženjem Občine Podlehnik,
ki bo po zaključku postopka predlagala županu izbor najugodnejšega ponudnika,
– ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih ponudb, bodo pozvani k dopolnitvi, če
ima ponudba pomanjkljivo dokumentacijo.
Kolikor ponudba tudi v roku določenem za
dopolnitev ne bo popolna, je prodajalec ne
bo upošteval,
– prepozno prispele ponudbe, ponudbe
pod izklicno ceno in ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh razpisnih pogojev, ne bodo
upoštevane. Ponudbe, ki bodo prispele po
roku za oddajo, bodo zapečatene vrnjene
ponudniku,
– ponudba ponudnika mora biti veljavna
najmanj 60 dni od oddaje ponudbe,
– v primeru, da dva ali več ponudnikov
ponudi enako ceno, komisija z njim opravi
pogajanja,
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– najugodnejši ponudnik bo izbran v roku
15 dni po izteku roka za oddajo,
– ponudniki bodo o izbiri obveščeni najpozneje v 15 dneh po sprejemu odločitve
o najugodnejšem ponudniku,
– izbrani ponudnik bo moral v roku 15 dni
od prejetja sklepa o izbiri skleniti kupoprodajno pogodbo s prodajalcem,
– 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 varščina ne
vrne,
– prodajalec na podlagi tega zbiranja
ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe
o prodaji nepremičnin z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko komisija s soglasjem župana postopek do sklenitve pogodbe
ustavi.
7. Dodatne informacije: dodatne podrobnejše informacije in informacije o ogledu
nepremičnine, dobijo interesenti na Občini
Podlehnik, Podlehnik 21, 2286 Podlehnik,
na tel. 02/788-40-67 ali gsm: 031/857-464,
kontaktna oseba: Miran Krajnc.
Občina Podlehnik
Št. 4780-812/2009-6,
Ob-8056/09
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in
43. 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 zbiranje ponudb
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 javnega zbiranja ponudb in
izhodiščna cena
Predmet javnega zbiranja ponudb je
poslovni prostor št. P4, v izmeri 94,74 m2,
ki se nahaja v pritličju objekta na naslovu
Tugomerjeva 2, 1000 Ljubljana, in je v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljubljani
vpisan z identifikacijsko št. 70.E, pri podvložku št. 4506/4, k.o. Zgornja Šiška, kar
v naravi predstavlja vetrolov, tri prostore, od
katerih sta dva prehodna, skladišče, manjši
skladiščni prostor in sanitarije. Stavba, v kateri se poslovni prostor nahaja, leži na parc.
št. 557/40, k.o. Zgornja Šiška, z ID številko
989. Predmetni poslovni prostor je vpisan
kot etažna lastnina pod oznako 70.E.
Poslovni prostor je zaseden z najemnikom, ki ima z Mestno občino Ljubljana sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas,
po najemni pogodbi št. 4404-8/2003, z dne
5. 2. 2003.
Izhodiščna cena: 159.854,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na
promet nepremičnin.
3. Pogoji prodaje
3.1 Prodajna pogodba bo sklenjena
v obliki notarskega zapisa.
3.2 Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno–kupljeno«.
3.3 Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija
ugotovila, da je podal najugodnejšo ponud-
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bo in bo s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika.
3.4 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
Mestna občina Ljubljana pravico zadržati
vplačano varščino.
3.5 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.
3.6 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena
sestavina pogodbe.
3.7 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.
4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
4.1 Ponudnik je dolžan plačati varščino
v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine,
ki jo je potrebno plačati na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine
Ljubljana št.: 01261-0100000114, sklic na
št. 000-43100. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti
v roku 30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.
4.2 Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO
oziroma matično številko, davčno številko,
številko transakcijskega računa, naziv in
naslov banke za vračilo varščine) in navedbo nepremičnine, na katero se ponudba
nanaša,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
objavljene izhodiščne cene nepremičnine,
– priloge iz točke 4.5. teh pogojev za
udeležbo na javnem zbiranju ponudb.
4.3 Ponudniki morajo oddati popolno
ponudbo z vsemi prilogami v roku 10 dni
od dneva objave javnega zbiranja ponudb.
V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa, je pristojna komisija ne bo upoštevala.
4.4 Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno po pošti v zaprti ovojnici z oznako:
»Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnin Tugomerjeva 2-P4«, na naslov: Mestna
občina Ljubljana, Mestna občina Ljubljana,
Komisija za izvedbo postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine
Ljubljana, 1000 Ljubljana, Adamič-Lundrovo
nabrežje 2.
4.5 Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe),
– priglasitveni list (samostojni podjetniki
posamezniki),
– overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ne starejši od 3 mesecev,
– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo o sprejemanju pogojev javne
ponudbe,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo
do 1. 3. 2010.
5. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše

podatke o predmetni nepremičnini in informacije za ogled predmetne nepremičnine,
dobijo interesenti na Mestni občini Ljubljana,
Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, tel. 01/306-10-85, kontaktna
oseba Damjana Popović Ljubi.
Ogled nepremičnine in dokumentacije
v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.
6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
6.1 Komisija bo odpirala prispele ponudbe dne 12. 1. 2010, s pričetkom ob 11.30 uri,
v prostorih Mestne občine Ljubljana, Klub
15, Mestni trg 1, Ljubljana.
6.2 V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna Komisija ponudnike, ki so ponudili enako visoko kupnino,
v roku 10 delovnih dni, pozvala k dopolnitvi
ponudbe in z njimi opravila pogajanja.
6.3 Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
v roku 30 dni po preteku roka za javno zbiranje ponudb.
6.4 Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ceno, je izključena. Župan oziroma imenovana Komisija s soglasjem župana lahko
ustavita začeti postopek razpolaganja do
sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na svetovnem spletu in na spletni
strani Mestne občine Ljubljana, http://www.
ljubljana.si /si/mescani/razpisi_natecaji/default.html.
Mestna občina Ljubljana
Št. 4780-789/2009-3
Ob-8057/09
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in
43. 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 zbiranje ponudb
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 javnega zbiranja ponudb in
izhodiščna cena
Predmet javnega zbiranja ponudb sta
nepremičnini – trgovski lokal z oznako L1,
v izmeri 95 m2, z identifikacijsko št. 1.E, in
trgovski lokal z oznako L2, v izmeri 27 m2,
z identifikacijsko št. 2.E, ki sta v zemljiški
knjigi Okrajnega sodišča v Ljubljani vpisani
pri podvložkih št. 104/1 in 104/2, k.o. Šentvid nad Ljubljano, in se nahajata v pritličju
objekta na naslovu Prušnikova 54, Ljub
ljana. Poslovna prostora sta združena in
v naravi predstavljata skupaj en poslovni
prostor s kletnim delom, v skupni izmeri
122 m2. V pritličju so vhod z vetrolovom,
en večji poslovni prostor, prehodni prostor
s stopniščem v kletni del in manjši poslovni
prostor. V kletnem delu pa so sanitarije in
dva skladiščna prostora. Stavba, v kateri
se poslovni prostor nahaja, leži na parc.
št. 514, k.o. Šentvid nad Ljubljano, z ID
številko 451. Predmetna poslovna prostora

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
sta vpisana kot etažna lastnina pod oznako
1.E in 2.E.
Poslovni prostor je oddan v najem po sklenjeni najemni pogodbi št. 35280-27/2006,
z dne 21. 4. 2006.
Najemnik ima z Mestno občino Ljubljana
sklenjeno najemno razmerje za nedoločen
čas.
Izhodiščna cena: 167.722,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na
promet nepremičnin.
3. Pogoji prodaje
3.1 Prodajna pogodba bo sklenjena
v obliki notarskega zapisa.
3.2 Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno–kupljeno«.
3.3 Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija
ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika.
3.4 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
Mestna občina Ljubljana pravico zadržati
vplačano varščino.
3.5 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.
3.6 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena
sestavina pogodbe.
3.7 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.
4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
4.1 Ponudnik je dolžan plačati varščino
v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine,
ki jo je potrebno plačati na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine
Ljubljana, št. 01261-0100000114, sklic na
št. 000-43100. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti
v roku 30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.
4.2 Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO
oziroma matično številko, davčno številko,
številko transakcijskega računa, naziv in
naslov banke za vračilo varščine) in navedbo nepremičnine, na katero se ponudba
nanaša,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
objavljene izhodiščne cene nepremičnine,
– priloge iz točke 4.5. teh pogojev za
udeležbo na javnem zbiranju ponudb.
4.3 Ponudniki morajo oddati popolno
ponudbo z vsemi prilogami v roku 10 dni
od dneva objave javnega zbiranja ponudb.
V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa, je pristojna komisija ne bo upoštevala.
4.4 Ponudniki morajo oddati ponudbo
priporočeno po pošti v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnin Prušnikova 54« na naslov: Mestna
občina Ljubljana, Mestna občina Ljubljana,
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Komisija za izvedbo postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine
Ljubljana, 1000 Ljubljana, Adamič-Lundrovo
nabrežje 2.
4.5 Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe),
– priglasitveni list (samostojni podjetniki
posamezniki),
– overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ne starejši od 3 mesecev,
– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo o sprejemanju pogojev javne
ponudbe,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo
do 1. 3. 2010.
5. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše
podatke o predmetni nepremičnini in informacije za ogled predmetne nepremičnine,
dobijo interesenti na Mestni občini Ljubljana,
Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, tel. 01/306-10-85, kontaktna
oseba Damjana Popović Ljubi.
Ogled nepremičnine in dokumentacije
v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.
6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
6.1 Komisija bo odpirala prispele ponudbe dne 12. 1. 2010, s pričetkom ob 12. uri,
v prostorih Mestne občine Ljubljana, Klub
15, Mestni trg 1, Ljubljana.
6.2 V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna Komisija ponudnike, ki so ponudili enako visoko kupnino,
v roku 10 delovnih dni, pozvala k dopolnitvi
ponudbe in z njimi opravila pogajanja.
6.3 Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
v roku 30 dni po preteku roka za javno zbiranje ponudb.
6.4 Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ceno, je izključena. Župan oziroma imenovana Komisija s soglasjem župana lahko
ustavita začeti postopek razpolaganja do
sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na svetovnem spletu in na spletni
strani Mestne občine Ljubljana, http://www.
ljubljana.si /si/mescani/razpisi_natecaji/default.html.
Mestna občina Ljubljana
Št. 352-7/2009-2
Ob-8059/09
Občina Postojna na podlagi Stanovanjskega zakona (SZ-1, Uradni list RS,
št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN,
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
ponovitev javnega zbiranja 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 oddaja
za dobo petih let z možnostjo podaljšanja najemne pogodbe. Varščina za najem znaša tri
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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, 28. 12. 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 pogodba, 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

Stran

3144 /

Št.

102 / 11. 12. 2009

Št. 430-28/2009-4
Ob-8062/09
Občina Postojna, Ljubljanska cesta
4, Postojna, na podlagi 55. člena Uredbe
o stvarnem premoženjem države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07) in
posamičnega programa upravljanja s stvarnim premoženjem občine v letu 2009 – št. 1,
ki ga je sprejel župan Občine Postojna dne
21. 4. 2009, objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo gostinskega lokala v najem
1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Postojna, Ljub
ljanska cesta 4, 6230 Postojna.
2. Predmet oddaje v najem in opis predmeta, ki se oddaja v najem: nepremičnina,
ki se oddaja v najem v naravi predstavlja
gostinski lokal v izmeri 49 m2, zastekljeno teraso v izmeri 15,68 m2, z možnostjo uporabe
zunanjega letnega vrta, skladišče embalaže
v kleti v izmeri 7,45 m2, skladišče pijač v kleti
v izmeri 2,69 m2, prho v kleti v izmeri 1,13 m2,
garderobo in WC za zaposlene, oboje v kleti,
v izmeri 6,42 m2, ter souporabo prostora za
čistila v kleti v izmeri 1,56 m2 in souporabo
moškega in ženskega WC v kleti v izmeri
12,32 m2. Gostinski lokal, ki se daje v najem,
se nahaja v objektu Knjižnice Bena Zupančiča Postojna, Trg padlih borcev 5, Postojna, ki
leži na parc. št. 2605/11, k.o. Postojna, letni
vrt pa na delu parc. št. 2605/1 te k.o.
Obratovanje lokala bo predvidoma mogoče od januarja 2010. V lokalu ni nobenega premičnega inventarja. Lokal je najemnik
dolžan opremiti in usposobiti za obratovanje
z lastnimi sredstvi. Vsa oprema, ki jo bo najemnik postavil v lokalu, je njegova last.
3. Ponudbena cena – najemnina: najnižja ponudbena cena – najemnina za nepremičnino iz prejšnje točke, znaša 1.680,00
EUR mesečno brez DDV. Uspeli ponudnik
bo tisti, ki bo organizatorju javnega zbiranja
ponudb ponudil najvišjo najemnino za mesečni najem ponujene nepremičnine, vendar
najmanj v višini ponudbene cene.
4. Vrsta pravnega posla: najemna pogodba se sklepa za obdobje 5 let z možnostjo podaljšanja.
5. Izbrani ponudnik nosi vse obratovalne
stroške, stroške rednega vzdrževanja, stroške uporabe stavbnega zemljišča, stroške
zavarovanj in druge stroške, za katere se
stranki dogovorita s pogodbo. Zavarovalne police, ki jih sklepa najemnik, se morajo vinkulirati v korist občine. Najemnik bo
moral najeto nepremičnino primerno urediti
in vzdrževati najeti lokal ter okolico, urediti
obratovalni čas najmanj v skladu z odpiralnim časom knjižnice, v kateri se gostinski
lokal nahaja in v skladu s predpisi, ki urejajo
obratovalni čas gostinskih obratov, gostom
ponuditi primerno gostinsko ponudbo (nudenje vseh vrst toplih in hladnih napitkov in pijač, nudenje slaščic in sladoleda) ter ravnati
v skladu z veljavno zakonodajo.
6. Ponudniki jamčijo resnost ponudbe
z vplačilom varščine v višini 10% 5 letne najemnine, tj. v višini 10.080,00 EUR, na račun
Občine Postojna, št. 01294-0100016345,
s pripisom v rubriko »vrsta posla«, na prvi
dve mesti 88. Plačana varščina se uspelemu
ponudniku brez obresti vračuna v najemnino
in sicer v najemnino za zadnje leto najema,
neuspelim ponudnikom pa bo vrnjena brez
obresti v roku 8 dni od izdaje sklepa o izbiri
najugodnejšega ponudnika.
7. Način in rok plačila najemnine: najemnina se prične zaračunavati z dnem
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začetka obratovanja lokala. Najemnik
mora prvi mesečni obrok najemnine plačati v roku 8 dni po prejemu računa, ki se
ga izstavi po podpisu pogodbe, na račun
Občine Postojna, št. 01294-0100016345.
Plačilo prvega obroka najemnine v prej določenem roku je bistvena sestavina najemne pogodbe. V primeru, da se plačilo ne
izvede v roku, se pogodba razdre, varščina
pa zadrži. Vse nadaljnje mesečne obroke najemnine je najemnik dolžan plačevati
v roku, določenem v najemni pogodbi in
na transakcijski račun naveden v pogodbi,
sicer se pogodba razdre. Najemnina se
letno usklajuje z indeksom cen življenjskih
potrebščin v RS.
8. Drugi pogoji:
a) Najemojemalec najete nepremičnine
ne sme oddajati v podnajem.
b) Nepremičnina se najema po načelu
videno–najeto.
c) Ponudbe lahko predložijo samostojni
podjetniki in pravne osebe, ki izpolnjujejo
pogoje za pridobitev nepremičnine na območju Republike Slovenije in so registrirane
za opravljanje gostinske dejavnosti.
9. Vsebina ponudbe
Pisna ponudba za najem nepremičnine
mora vsebovati naslednje:
– podatke o ponudniku s točnim naslovom, če je ponudnik fizična oseba;
– firmo in sedež ponudnika, če je ponudnik pravna oseba;
– EMŠO oziroma matično številko ter
davčno številko oziroma ID številko za
DDV;
– kontaktno telefonsko številko ponudnika;
– ponujeno ceno;
– potrdilo o vplačani varščini;
– izpis iz sodnega registra, ki ne sme biti
starejši od 30 dni in izkazuje dejansko stanje za pravne osebe oziroma priglasitveni
list DURS in fotokopijo osebne izkaznice za
samostojne podjetnike;
– dokazilo, da je ponudnik registriran za
opravljanje gostinske dejavnosti;
– izjavo ponudnika, da je seznanjen in da
se strinja s pogoji in navedbami v razpisu;
– številko transakcijskega oziroma osebnega računa ponudnika, na katerega se
vrne vplačana varščina v primeru neuspele
ponudbe;
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki
ga izdajo institucije v njegovi državi, ki so
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), pri čemer potrdilo ne sme biti starejše
od 15 dni;
– potrdilo banke, da v zadnjih šestih mesecih ponudnik ni imel blokade TRR (tuja
pravna oseba mora predložiti potrdilo, ki jih
izdajo institucije v njegovi državi, ki so enakovredne institucijam, od katerih se zahtevajo 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
blokade TRR);
– pisno izjavo ponudnika, da ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku
ali likvidacijskem postopku, da ni prenehal
poslovati na podlagi sodne in druge prisil-

ne odločbe ter da ima poravnane poslovne
obveznosti.
Ponudniki so dolžni ponudbo oddati na
obrazcih razpisne dokumentacije, ki jo lahko brezplačno dvignejo na sedežu občine
(sprejemno-informacijska pisarna, soba št.
3/2) ali na spletni strani www.postojna.si
med aktualnimi razpisi.
10. Postopek zbiranja ponudb in izbire
najugodnejšega ponudnika:
a) pisne ponudbe v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za najem gostinskega lokala v objektu Trg padlih borcev
5, Postojna« 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
morata biti navedena naziv in naslov pošiljatelja.
b) Rok za zbiranje ponudb je vključno do
31. 12. 2009 do 12. ure.
c) Ponudba mora biti veljavna najmanj
60 dni od oddaje ponudbe.
d) Odpiranje ponudb, ki ne bo javno in
postopek za izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila posebna komisija, imenovana
s strani župana.
V primeru, da dva ali več ponudnikov
ponudijo enako ceno, jih lahko komisija pozove k dopolnitvi ponudb ali z njimi opravi
pogajanja. Po zaključku postopka komisija
predlaga županu končno odločitev.
e) Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih
ponudb, bodo pozvani k dopolnitvi, če ponudba vsebuje vse elemente ponudbe, ima
pa pomanjkljivo dokumentacijo. V kolikor
ponudba tudi v roku, določenem za dopolnitev, ne bo popolna, ne bo upoštevana.
f) Ponudbe, ki bodo nižje od ponudbene cene, ali ki bodo prispele po preteku
razpisnega roka, ali bodo v nasprotju s pogoji razpisa in ponudbe, za katere ne bo
vplačana varščina, se ne bodo upoštevale.
Upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo
enake ali višje od ponudbene cene. Izbran
bo ponudnik, ki bo izpolnjeval pogoje in ki
bo ponudil najvišjo ceno. Ponudbe, ki bodo
prispele po roku za oddajo ponudb, bodo
zapečatene vrnjene ponudniku.
g) 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 v roku 30 dni
po pravnomočnosti sklepa o izbiri z Občino
Postojna skleniti najemno pogodbo, v nasprotnem primeru se šteje, da je odstopil
od namere za sklenitev pravnega posla in
se vplačana varščina zadrži, občina pa lahko k podpisu pogodbe pozove naslednjega
najugodnejšega ponudnika.
h) Obveznost najemodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je izključena oziroma lahko komisija s soglasjem župana postopek
ustavi do sklenitve pravnega posla. Občina
lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek oddaje v najem,
ne da bi za to navedla razloge. Ob morebitni
ustavitvi postopka se vplačane varščine vrnejo ponudnikom.
i) Ogled nepremičnine je možen ob predhodni najavi. Podrobnejše informacije dobite
na tel. 05/72-80-724, kontaktna oseba Bernarda Ugovšek Biščak.
Občina Postojna
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Št. 032-3/2009-7
Ob-8069/09
Občina Majšperk, Majšperk 32a, 2322
Majšperk, objavlja na podlagi 38. člena
Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in
94/07) in sklepa Občinskega sveta Občine
Majšperk, št. 354-45/2009-2, 354-44/2009-2,
352-4/2009-10, 422-8/2009-3 z dne 3. 9.
2009
javno zbiranje ponudb
za prodajo stvarnega premoženja v lasti
Občine Majšperk
1. Predmet prodaje so nepremičnine –
stanovanja:
A) garsonjera, Majšperk 36, ki stoji na
parc. št. 81/52, vl. št. 525/13, k.o. Lešje; za
navedeno stanovanje je oblikovana etažna
lastnina, zato se nepremičnina vodi pod
identifikacijsko številko 11.E, v skupni izmeri 26,26 m2, za izklicno ceno 15.000,00
EUR;
B) trisobno stanovanje, Majšperk 34, ki
stoji na parc. št. 81/1, 81/36, vl. št. 601/20,
k.o. Lešje; za navedeno stanovanje je oblikovana etažna lastnina, zato se nepremičnina vodi pod identifikacijsko številko 107.E,
v skupni izmeri 77,06 m2, za izklicno ceno
41.000,00 EUR;
Nepremičnine – stanovanje se nahajajo
v centru Majšperka v poselitvenem območju, ki je namenjeno stanovanjem.
2. Na javnem zbiranju ponudb za nakup nepremičnin – stanovanja lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v RS,
fizične osebe državljani RS in tujci, pod
pogoji, ki jih določa zakon ali mednarodna
pogodba, ki jo ratificira Državni zbor RS.
Fizične osebe morajo ponudbi priložiti potrdilo o državljanstvu in potrdilo o plačilu
varščine, pravne osebe pa izpis iz sodnega
registra, ki ni starejši od 30 dni in potrdilo
o plačilu varščine. Vsi pa morajo priložit
številko transakcijskega računa, v primeru
vračila varščine.
3. Ponudbe z navedbo cene in prilogami
morajo prispeti v zaprti kuverti na naslov:
Občina Majšperk, Majšperk 32a, 2322 Majšperk, najkasneje do dne 4. 1. 2010, do 12.
ure. Na kuverti mora biti pod naslovom vidna oznaka, z navedbo »Ponudba za nakup
stanovanja, pod zaporedno črko …… – Ne
odpiraj.«
4. Interesenti morajo v roku za oddajo vplačati varščino v višini 10% od izklicne cene na račun Občine Majšperk, št.
01269-0100017182, pri UJP Slovenska Bistrica, s sklicevanjem na javni razpis. Ponudnikom, ki na razpisu ne bodo uspeli, bo
vplačani znesek brezobrestno vrnjen v petnajstih dneh po odpiranju javnih ponudb.
Prednost pri izbiri bo imel tisti ponudnik,
ki bo ponudil najvišjo ceno.
5. Izbrani ponudnik mora podpisati prodajno pogodbo najpozneje v 15 dneh po
prejemu pisnega obvestila, da je izbran kot
najugodnejši ponudnik, kupnino pa mora
plačati v celoti najkasneje v 8 dneh od notarske overitve podpisa prodajalca na pogodbi,
pri čemer se položena varščina všteje v kupnino. Plačilo kupnine v zgoraj navedenem
roku je bistvena sestavine pogodbe. Če kupec v 15 dneh po prejemu pisnega obvestila, da je izbrani kot najugodnejši ponudnik
ne podpiše prodajne pogodbe, Občina Majšperk zadrži njegovo varščino. V primeru,
da kupec ne plača celotne kupnine v 8 dneh
od notarske overitve podpisa prodajalca na
pogodbi, pa velja, da je pogodba razvezana

Št.

na podlagi samega zakona, občina pa zadrži njegovo varščino.
6. Stroške vpisa nepremičnine v zemljiško knjigo, davek od prodaje nepremičnin in
druge morebitne stroške plača kupec. Ponudbe, ki bodo nižje od izklicne cene, ali ki
bodo prispele po preteku razpisanega roka
ali s pogoji v nasprotju s tem razpisom in
ponudb, za katere ne bo vplačana celotna
varščina, se ne bodo upoštevale.
Ogled nepremičnine je možen ob predhodni najavi na sedežu Občine Majšperk,
tel. 02/795-08-30, kjer so na voljo tudi ostale
informacije o prodaji.
7. Objava javnega razpisa za zbiranje
ponudb ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil prodajno
pogodbo za nepremičnine, ki so predmet
razpisa. Prodajalec lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve
pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedel razloge.
8. Pri komisijskem odpiranju ponudb, ki
bo dne 6. 1. 2010, ob 15. uri, na sedežu
Občine Majšperk, Majšperk 32a, 2322 Majšperk, lahko sodelujejo tudi ponudniki ali
njihovi pooblaščenci s pisnim pooblastilom.
Ponudniki bodo o izbiri pisno obve
ščeni.
Občina Majšperk
Št. 133/2009
Ob-8079/09
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) in sklepa št. 32, 30.
redne seje Mestnega sveta Mestne občine
Maribor, z dne 13. 7. 2009, Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči
d.o.o., Grajska ulica 7, 2000 Maribor, za
Mestno občino Maribor, Ulica heroja Staneta
1, razpisuje
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Predmet prodaje so:
Zemljišča, parc. št. 705/16, 567, 566,
555/2, 554/2, 545/4, 538/2, 536/2, 546,
537, 535, 518/2, 513/2, 512/2, 505/4, 504/2,
503/2, 480/2, 482/2, 481/2, 487/2, 486/2,
553/2, 568, 556, 552/4, 545/3, 529/2, 547,
510/2, 493, 492, 496/2, 502, 511, 534/2,
533, 557, 565, 705/32, 569, 564, 548/2,
510/3, 494/2, 495/2, 494/1, 495/1, 534/1,
552/2, 562/1, 563, 559, 558, 552/3, 548/1,
532, 531/1, k.o. Pobrežje, v lasti Mestne
občine Maribor. Zemljišča se nahajajo na
zaprtem delu odlagališča Pobrežje in skupaj
merijo 203.553 m2.
Po potrdilu o namenski rabi zemljišča
za nepremičnine veljajo naslednji prostorski akti: dolgoročni plan Občine Maribor za
obdobje 1986–2000 (MUV, št. 1/86, 16/87,
19/87), Odlok o družbenem planu Mesta
Maribor za obdobje 1986–1990 (MUV, št.
12/86, 20/88, 3/89, 2/90, 3/90, 16/90, 7/92),
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Maribor
za območje Mestne občine Maribor (MUV,
št. 7/93, 8/93, 8/94, 5/96, 6/96, 27/97, 6/98,
11/98, 26/98, 11/00, 2/01, 23/02, 28/02,
19/04, 25/04, 8/08 in Ur. l. RS, št. 72/04,
73/05, 9/07, 27/07, 36/07 in 111/08) in Odlok
o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove Maribora, (MUV,
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št. 19/06, 1/07, 5/07, 14/08, 15/08, obvezna
razlaga MUV, št. 1/08 in 5/08).
Predmetna površina je opredeljena kot
površina za šport. Navedeno območje se
začasno ureja z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih – predvidna je izdelava občinskega lokacijskega načrta. Na površinah
za šport je možna tudi umestitev gradbeno
inženirskih objektov – sončne celice. V povezavi z Enotno klasifikacijo vrst objektov
se sončne celice lahko umestijo kot »drugi
gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni
drugje«.
Po veljavnih aktih je severni in zahodni del območja predviden kot rezervat za
cesto.
Kolikor bo občina v skladu s prostorskimi
akti potrebovala dele zemljišč za izgradnjo
ceste, bo kupec v prodajni pogodbi zavezan,
da kasneje odmerjene dele zemljišč proda
občini po enaki ceni, kot jih je kupil.
Zemljišča se prodajajo po ceni, ki znaša
6.096.412,35 EUR in predstavlja izhodiščno
ceno. V ceni ni zajet 20% DDV.
Po plačilu celotne kupnine bo kupec dobil potrdilo o poravnanem komunalnem prispevku.
Zemljišča, parc. št. 705/16, 567, 566,
555/2, 554/2, 545/4, 538/2, 536/2, 546,
537, 535, 518/2, 513/2, 512/2, 505/4, 504/2,
503/2, 480/2, 482/2, 481/2, 487/2, 486/2,
553/2, 568, 556, 552/4, 545/3, 529/2, 547,
510/2, 493, 492, 496/2, 502, 511, 534/2,
533, 557, 565, 705/32, 569, 564, 548/2,
510/3, 494/2, 495/2, 494/1, 495/1, 534/1,
552/2, 562/1, 563, 559, 558, 552/3, 548/1,
532, 531/1, 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 6.096.412,35 EUR.
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 12. 10. 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 ceno od izhodiščne,
– posebna izjavo ponudnika, da ponudba
velja do 31. 1. 2010.
3. Kraj in čas oddaje ponudb: ponudba
v zaprti ovojnici, s pripisom: »Ponudba za
nakup zemljišča k.o. Pobrežje – ne odpiraj«,
mora biti na sedežu JP GSZ d.o.o., Grajska
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ulica 7/III, 2000 Maribor, najkasneje do ponedeljka, 21. 12. 2009, do 9. ure.
4. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika
Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena. V primeru,
da bosta dva ali več ponudnikov ponudila
enako najvišjo ceno, bo Komisija za izvedbo in nadzor prodaje ter nakupov stavbnih
zemljišč izvedla med temi ponudniki pogajanja.
Odpiranje ponudb in postopek za izbor
najugodnejšega ponudnika bo opravila zgoraj navedena komisija. 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 Javnim podjetjem za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči
d.o.o. skleniti prodajno pogodbo najkasneje
v 15 dneh po izdaji sklepa 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, bo kupcu izdano zemljiško
knjižno dovolilo, nepremičnina pa se mu bo
izročila v posest. 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 izdaji sklepa
o izbiri ponudnika brezobrestno vrnjena.
8. Plačilo stroškov: kupec se obveže plačati kupnino in davek na dodano vrednost.
9. Ustavitev postopka
Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o. oziroma Mestna občina
Maribor lahko do sklenitve pogodbe postopek prodaje ustavi.
Javno zbiranje ponudb se bo izvajalo
v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št.
14/07) in Uredbo o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 84/07,
94/07).
Ogled nepremičnin je možen na kraju
samem. Dodatne informacije lahko dobite
na tel. 22-01-423, 22-01-554 ali 22-01-422
ali na e-pošto info@jp-gsz-mb.si.
Javno podjetje za gospodarjenje
s stavbnimi zemljišči d.o.o.
Ob-8140/09
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana (v nadaljevanju: prodajalec), na
podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02
– ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP,
14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in Uredbe o prodaji in drugih oblikah razpolaganja
s finančnim premoženjem države oziroma
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občin (Uradni list RS, št. 123/03, 140/06,
95/07 in 55/09) objavlja
poziv za javno zbiranje ponudb
za nakup 152.102 delnic družbe Javna
razsvetljava d.d., Litijska 263, Ljubljana
1. Poziv prodajalec objavlja z namenom
pridobitve ponudb v postopku javnega zbiranja ponudb za prodajo delnic družbe Javna
razsvetljava d.d.
2. Predmet prodaje je: paket 152.102
navadnih imenskih kosovnih delnic družbe
Javna razsvetljava d.d. v nematerializirani
obliki, ki niso prosto prenosljive in predstavljajo 43,7% izdanih delnic družbe. Izhodiščna cena za delnico je 81 EUR oziroma
12.320.262 EUR za celoten paket delnic.
Postopek prodaje kapitalske naložbe bo
potekal v eni fazi, s ceno kot edinim kriterijem izbora.
3. Ponudniki morajo oddati zavezujoče
ponudbe, ki morajo vsebovati: ceno za nakup 152.102 delnic (kupnina), pri čemer ta
ne more biti nižja od izhodiščne vrednosti
12.320.262 EUR.
4. Zavezujočim ponudbam morajo biti
priložene:
– izjava, da ponudnik nastopa v svojem
imenu in za svoj račun, oziroma če nastopa
v okviru povezanih družb, to razkriti,
– podatke o ponudnikovem statusu in
finančnem položaju.
Ponudniki morajo predložiti najmanj letna poročila ponudnika z računovodskimi
izkazi.
5. Ponudniki pošljejo ali izročijo svoje
ponudbe na naslov Mestna občina Ljub
ljana, Komisija za vodenje in nadzor prodaje finančnega premoženja Mestne občine
Ljubljana, Dalmatinova 1, Ljubljana. Rok za
predložitev zavezujočih ponudb je 18. 12.
2009, do 12. ure, v izvirniku v dveh izvodih,
v zapečateni ovojnici s pripisom »Ponudba
za družbo Javna razsvetljava d.d. – ne odpiraj«. Ponudbe, ki bodo prispele po roku za
predložitev ponudb, bo komisija zavrgla in
o tem obvestila ponudnika.
6. Komisija bo opravila ožji izbor ponudnikov na podlagi kriterija za vrednotenje
ponudb. Edini kriterij je kupnina.
7. Ob oddaji ponudbe so ponudbeniki zavezani plačati varščino v višini 1.233.000 EUR na transakcijski račun
01261-0100000114. Izbranemu ponudniku
bo plačana varščina všteta v plačilo kupnine, ostalim pa vrnjena.
8. Komisija lahko v katerikoli fazi postopka pozove vse ponudnike ali pa samo nekatere, da dopolnijo ponudbe ali na pogajanja.
Prav tako lahko komisija brez kakršnekoli
odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine postopek ali pogajanja s posameznim
ponudnikom ali vsemi, ne da bi navedla
razloge.
9. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, ali s katerimkoli drugim ponudnikom, je izključena oziroma lahko župan na
predlog komisije ustavi začeti postopek do
sklenitve pravnega posla.
10. Z izbranim ponudnikom se sklene pogodba najkasneje v 6 dneh od dneva izbora;
če izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe
v roku, prodajalec zadrži njegovo kavcijo.
Rok za plačilo kupnine je 5 dni od dneva
sklenitve pogodbe.
11. Kontaktne osebe za dodatne informacije so: na Mestni občini Ljubljana, Oddelku

za finance in računovodstvo, Dalmatinova 1,
Ljubljana, Urša Otoničar, tel. 01/306-43-70,
faks 01/306-44-06, elektronska pošta ursa.
otonicar@ljubljana.si.
Mestna občina Ljubljana
Št. 4780-227/2009
Ob-8145/09
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in
43. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
84/07 in 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 zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
Mestne občine Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Mestna
občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana,
mat. številka: 5874025, ID št. za DDV:
SI67593321.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb in
izhodiščna cena
2.1 Zazidano stavbno zemljišče: parc.
št. 1/1 dvorišče, v izmeri 741 m2, poslovna
stavba, v izmeri 217 m2, parc. št. 1/3 dvorišče, v izmeri 572 m2, parc. št. 1/4 pot, v izmeri 157 m2, parc. št. 1/5 dvorišče, v izmeri
360 m2, parc. št. 1/6 pot, v izmeri 185 m2 in
parc. št. 1/7 dvorišče, v izmeri 458 m2, vse
vpisane v zk vl. št. 1451, k.o. Sp. Šiška;
parc. št. 2/1 posl. stavba, v izmeri 211 m2,
dvorišče, v izmeri 1197 m2, parc. št. 2/4
funkc. objekt, v izmeri 64 m2, parc. št. 2/6
dvorišče, v izmeri 425 m2, parc. št. 2/7 pot,
v izmeri 970 m2, parc. št. 2/8 dvorišče, v izmeri 1639 m2, parc. št. 2/9 posl. stavba, v izmeri 18 m2, dvorišče, v izmeri 2685 m2, parc.
št. 2/10 funkc. objekt, v izmeri 45 m2, parc.
št. 2/11 funkc. objekt, v izmeri 545 m2, parc.
št. 2/12 funkc. objekt, v izmeri 71 m2, parc.
št. 2/13 posl. stavba, v izmeri 166 m2, parc.
št. 2/14 posl. stavba, v izmeri 223 m2, parc.
št. 2/15 železnica, v izmeri 564 m2, parc. št.
2/16 posl. stavba, v izmeri 472 m2, dvorišče,
v izmeri 1955 m2, parc. št. 2/17 pot, v izmeri 127 m2 in parc. št. 2/18 funkc. objekt,
v izmeri 31 m2, vse v zk vl. št. 1430, k.o.
Sp. Šiška; parc. št. 3 pot, v izmeri 757 m2,
vpisano v zk vl. št. 657, k.o. Sp. Šiška; parc.
št. 4/1 dvorišče, v izmeri 2644 m2, parc. št.
4/6 parkirišče, v izmeri 13 m2, parc. št. 4/7
poslovna stavba, v izmeri 110 m2, parc. št.
4/8 poslovna stavba, v izmeri 8 m2, parc.
št. 4/9 funkcionalni objekt, v izmeri 39 m2,
parc. št. 4/10 dvorišče, v izmeri 5085 m2,
parc. št. 4/11 pot, v izmeri 886 m2, parc.
št. 4/12 poslovna stavba, 51 m2, parc. št.
4/13 pot, v izmeri 121 m2, parc. št. 4/14
dvorišče, v izmeri 6813 m2, parc. št. 4/16
funkcionalni objekt, v izmeri 118 m2, parc.
št. 62/3 železnica, v izmeri 220 m2, parc. št.
62/5 v izmeri 192 m2 in parc. št. 62/6 dvorišče, v izmeri 16 m2, vse vpisane v zk vl. št.
1450, k.o. Sp. Šiška; parc. št. 5/1 dvorišče,
v izmeri 519 m2, parc. št. 5/2 železnica, v izmeri 309 m2, parc. št. 5/3 dvorišče, v izmeri
167 m2, parc. št. 5/4 poslovna stavba, v izmeri 104 m2, parc. št. 5/5 poslovna stavba,
v izmeri 38 m2, parc. št. 5/6 poslovna stavba, v izmeri 144 m2, parc. št. 5/7 poslovna
stavba, v izmeri 372 m2, parc. št. 5/8 poslovna stavba, v izmeri 89 m2, parc. št. 5/9
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poslovna stavba, v izmeri 80 m2 in parc. št.
5/10 dvorišče, v izmeri 144 m2, vse vpisane
v zk vl. št. 820, k.o. Sp. Šiška; parc. št. 6/1
dvorišče, v izmeri 821 m2, parc. št. 73/2
dvorišče, v izmeri 121 m2, parc. št. 73/13
pot, v izmeri 13 m2 in parc. št. 73/14 dvorišče, v izmeri 57 m2, vse vpisane v zk vl. št.
1813, k.o. Sp. Šiška; parc. št. 6/2 posl. stavba v izmeri 90 m2, dvorišče, v izmeri 135 m2
in parc. št. 6/4 železnica v izmeri 16 m2,
obe vpisani v zk vl. št. 688, k.o. Sp. Šiška;
parc. št. 30/1 poslovna stavba, 79 m2, dvorišče, 273 m2, vpisano v zk vl. št. 1694, k.o.
Zg. Šiška; parc. št. 723/4 dvorišče, v izmeri
952 m2, parc. št. 723/9 dvorišče, v izmeri
780 m2, parc. št. 723/10 pot, v izmeri 33 m2
in parc. št. 723/11 pot, v izmeri 125 m2,
vse vpisane v zk vl. št. 1462, k.o. Dravlje;
parc. št. 724/3 pot, v izmeri 116 m2, parc.
št. 1644/3 cesta, v izmeri 12 m2, parc. št.
1644/15 cesta, v izmeri 77 m2, parc. št.
1644/16 dvorišče, v izmeri 326 m2, parc. št.
1644/17 parkirišče, v izmeri 146 m2, parc.
št. 1644/18 pot, v izmeri 77 m2, parc. št.
1644/19 dvorišče, v izmeri 56 m2, parc. št.
1644/20 dvorišče, v izmeri 3 m2 in parc. št.
1752/7 dvorišče, v izmeri 76 m2, vse vpisane v zk vl. št. 725, k.o. Dravlje, ter parc.
št. 714/1 poslovna stavba, v izmeri 800 m2,
parc. št. 716/1 poslovna stavba, v izmeri
104 m2, parc. št. 717/4 dvorišče, v izmeri
384 m2 in parc. št. 717/8 dvorišče, v izmeri
2307 m2, vse vpisane v zk vl. št. 1286, k.o.
Dravlje, skupaj 41.116 m2.
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
deloma v območju urejanja ŠP 2/1, v površinah za proizvodnjo, skladišča in terminale
ter deloma v območju urejanja ŠM 2/1, v površinah za mestne javne službe in servise.
Območje urejanja ŠP 2/1, kjer se nahaja del predmetnega zemljišča, se ureja
z Odlokom o Zazidalnem načrtu za območje
urejanja ŠP 2/1 Litostroj – del ter območje
urejanja ŠM 2/1, kjer se nahaja preostali del
predmetnega zemljišča, se ureja z Odlokom
o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko
celoto Š2 Litostroj.
2.3 Pogoj za veljavno sklenitev pravnega
posla je odobritev pogodbe s strani Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana.
2.4 Navedena nepremičnina se prodaja
s pravno napako.
2.5 Navedeno zemljišče je v posesti Butan Plina d.d.
Izhodiščna cena: 6.825.256,00 EUR.
Navedena izklicna cena ne vključuje
davka na promet nepremičnine, ki ga plača
kupec.
3. Pogoji prodaje
3.1 Prodajna pogodba bo sklenjena z odložnim pogojem, v obliki notarskega zapisa.
3.2 Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«.
3.3 Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija
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ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika.
3.4 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
Mestna občina Ljubljana pravico zadržati
vplačano varščino.
3.5 Po plačilu 85% kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu sorazmerni
del plačane nepremičnine izročil v last in
posest s pravico vpisa lastninske pravice
na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi.
3.6 Plačilo 85% kupnine v roku 8 dni po
sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena
sestavina pogodbe. Preostali del kupnine se plača v roku 8 dni po izpolnitvi odložnega pogoja rešitve spora s tretjo osebo
na sodišču.
3.7 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.
4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
4.1 Ponudnik je dolžan plačati varščino
v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine,
ki jo je potrebno plačati na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine
Ljubljana, št.: 01261-0100000114, sklic na
št. 201006. Plačana varščina se izbranemu
ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku
30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.
4.2 Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO
oziroma matično številko, davčno številko,
številko transakcijskega računa, naziv in
naslov banke za vračilo varščine) in navedbo nepremičnine, na katero se ponudba
nanaša,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
objavljene izhodiščne cene nepremičnine,
– priloge iz točke 4.5. teh pogojev za
udeležbo na javnem zbiranju ponudb.
4.3 Ponudniki morajo oddati popolno
ponudbo z vsemi prilogami v roku 10 dni
od dneva objave javnega zbiranja ponudb.
V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa, je pristojna komisija ne bo upoštevala.
4.4 Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno po pošti v zaprti ovojnici z oznako:
»Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnin v območju urejanja ŠP 2/1 in ŠM 2/1«
na naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestna
občina Ljubljana, Komisija za izvedbo postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Ljubljana, 1000 Ljub
ljana, Adamič-Lundrovo nabrežje 2.
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4.5 Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe),
– priglasitveni list (samostojni podjetniki
posamezniki),
– overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ne starejši od 3 mesecev,
– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo o sprejemanju pogojev javne
ponudbe,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo
do 1. 10. 2010.
5. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, 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 Darja Fetih.
Ogled nepremičnine in dokumentacije
v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.
6. Postopek izbire najugodnejšega po
nudnika
6.1 Komisija bo odpirala prispele ponudbe dne 28. 12. 2009, s pričetkom ob 11. uri
v prostorih Mestne občine Ljubljana, Klub 15
(dvorana), Mestni trg 1, Ljubljana.
6.2 V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna Komisija ponudnike, ki so ponudili enako visoko kupnino,
v roku 10 delovnih dni, pozvala k dopolnitvi
ponudbe in z njimi opravila pogajanja.
6.3 Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
v roku 30 dni po preteku roka za javno zbiranje ponudb.
6.4 Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ceno, je izključena. Župan oziroma imenovana Komisija s soglasjem župana lahko
ustavita začeti postopek razpolaganja do
sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na svetovnem spletu in na spletni
strani Mestne občine Ljubljana http://www.
ljubljana.si /si/mescani/razpisi_natecaji/default.html.
Mestna občina Ljubljana
Ob-7789/09
Na osnovi Pogodbe o ustanovitvi gospodarsko interesnega združenja Pohodništvo
in kolesarjenje giz (notarski zapis pogodbe 24. 6. 2009) in sklepa 4. skupščine giz
12. 11. 2009 je skupščina potrdila vstop
novega družbenika Sportina turizem d.o.o.,
Izletniška ulica 44 s Hotelom Ribno ter zamenjavo družbenika Agencija Luka z njenim
naslednikom ASF d.o.o., Stara Fužina 23,
4265 Bohinjsko jezero. Skupščina je sprejela sklep, da omenjeni novi član ne odgovarja
za finančno stanje združenja pred sprejetjem v združenje. Omenjeni član združenja
odgovarja za vse aktivnosti v skladu z ustanovno pogodbo od 12. 11. 2009 dalje.
Pohodništvo in kolesarjenje giz
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Evidence sindikatov
Št. 101-5/09
Ob-7961/09
Pravila Sindikata kovinske in elektroindustrije Slovenije – sindikalna podružnica BSH Nazarje, Savinjska cesta 30,
Nazarje, ki so bila pri Upravni enoti Mozirje
vpisana v evidenco statutov sindikatov pod
zaporedno številko 40, so vpisana v evidenco statutov z dne 29. 10. 2009.
Št. 101-6/09
Ob-7962/09
Pravila Sindikata MGA Nazarje, Savinjska cesta 30, Nazarje, ki so bila pri Upravni
enoti Mozirje vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod zaporedno številko 2, se izbrišejo z dne 20. 11. 2009.
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Objave po Zakonu o medijih
Ob-8025/09
Mediji: Delo, Nedelo, Slovenske novice, delo.si, Grafičar, Maturant&ka.
Predsednik uprave: Jurij Giacomelli.
Ob-8042/09
Ime medija: VEČER, 7 dni, NAŠ DOM,
vecer.si in VROČI KAJ.
Izdajatelj: ČZP Večer, d.d., Svetozarevska 14, Maribor.
Uprava: direktor Uroš Skuhala.
Nadzorni svet: Dušan Mohorko, Anton
Balažič, Zvonko Murgelj, Petrina Šebart Žižek in Borko De Corti.
Lastniki z najmanj 5% deležem v kapitalu: DELO PRODAJA, d.d., Dunajska cesta
5, Ljubljana (6,9392%), DELO, d.d., Dunajska cesta 5, Ljubljana (79,2376% od tega
glasovalnih pravic 16,9402), Slovenska odškodninska družba, d.d., Mala ulica 5, Ljub
ljana /9,9998%).
Ob-8082/09
Ime medija: Bančni vestnik, revija za
denarništvo in bančništvo.
Izdajatelj: Združenje bank Slovenije –
GIZ, Ljubljana, Šubičeva ulica 2, Ljubljana.
Imena članov uprave oziroma organa
upravljanja: direktor Dušan Hočevar.
Imena članov nadzornega sveta izdajatelja: Božo Jašovič, Matjaž Kovačič, France
Arhar, Aleš Žajdela, Dušan Drofenik, Gorazd
Trček, Cvetka Selšek, Igor Kragelj, Štefan
Belingar, Boris Pesjak, Romana Pajenk,
Sibil Svilan, Klemens Nowotny, Andrej Potočnik.
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Objave gospodarskih družb
Ob-8026/09
1. Dne 1. 12. 2009 je bil pristojnemu
sodnemu registru predložen delitveni načrt
družbe Petre d.o.o., sedež Železno, poslovni naslov Železno 5F, 3310 Žalec, matična
št. 5481082000.
2. Na podlagi delitvenega načrta bo izvedeno statusno preoblikovanje družbe Petre d.o.o. – oddelitev z ustanovitvijo nove
družbe.
3. Na sedežu družbe Petre d.o.o., Železno 5F, 3310 Žalec, je od objave tega obvestila do dneva skupščine, ki bo odločala
o soglasju k delitvi, vsak delovni dan, v času
od 8. do 12. ure, družbenikom na vpogled:
– delitveni načrt družbe Petre d.o.o. in
ostale listine iz drugega odstavka 586. člena ZGD-1.
4. Družba Petre d.o.o. bo vsakemu
družbeniku na njegovo zahtevo najkasneje naslednji delovni dan brezplačno izročila
prepis delitvenega načrta in ostalih listin iz
drugega odstavka 586. člena ZGD-1, vsakemu upniku ali svetu delavcev pa bo na njegovo zahtevo najkasneje naslednji delovni
dan brezplačno izročila prepis delitvenega
načrta.
5. Pred odločanjem o soglasju k delitvi
bo direktor družbe Petre d.o.o. razložil vsebino delitvenega načrta, prav tako pa bo
družbenike obvestil o vseh morebitnih pomembnih spremembah premoženja družbe
v obdobju od sestave delitvenega načrta do
dneva odločanja o soglasju k delitvi.
Petre d.o.o.
Ob-8048/09
Direktor družbe Svet nepremičnine družba za poslovanje z nepremičninami, d.o.o.,
Kamniška ulica 47, 1000 Ljubljana, matična številka: 5926157000, v skladu s 629.
členom Zakona o gospodarskih družbah
(ZGD-1), obveščam družbenike, upnike in
svet delavcev o nameravani delitvi družbe
po postopku oddelitve z ustanovitvijo nove
družbe.
Družba Svet nepremičnine d.o.o. je
Okrožnemu sodišču v Ljubljani (registrsko
sodišče) predložila delitveni načrt prenosne
družbe Svet nepremičnine d.o.o. z vsemi
prilogami.
Družbenikom družbe Svet nepremičnine
d.o.o. je v prostorih družbe na naslovu Kamniška ulica 47, 1000 Ljubljana, omogočen
pregled delitvenega načrta in vseh ostalih
listin v zvezi z delitvijo.
Vsakemu družbeniku bo družba najmanj
14 dni pred zasedanjem skupščine družbenikov, ki bo odločala o delitvi, skupaj z vabilom za skupščino poslala vse listine v zvezi
z delitvijo.
Vsakemu upniku in svetu delavcev bo
družba na njegovo zahtevo najpozneje naslednji delovni dan brezplačno dala prepis
delitvenega načrta.
Vse navedene listine bodo predložene
tudi na zasedanju skupščine družbenikov,
ki bo odločala o delitvi. Na začetku obravnave na skupščini bo direktor ustno obrazložil vsebino delitvenega načrta in pred od-

ločanjem o soglasju za delitev družbenike
obvestil o vseh pomembnih spremembah
premoženja družbe, v obdobju od sestave
delitvenega načrta do zasedanja skupščine.
Svet nepremičnine d.o.o.
direktor Vlado Petek
Ob-8058/09
Skladno s 75. členom Zakona o gospodarskih družbah-1 (ZGD-1), samostojni podjetnik BIPRO, Andrej Kajbič s.p., s sedežem
v Mariboru, Partizanska cesta 14 B, matična številka 3214818000, obvešča upnike in
ostale poslovne partnerje, da bo po preteku
treh mesecev, šteto od dneva objave v Uradnem listu RS, pričel postopek pri registrskem sodišču za prenos podjetja na novo
kapitalsko družbo. Z dnem vpisa prenosa
podjetja v sodni register, bo podjetnik prenehal opravljati dejavnost kot s.p., podjetje
podjetnika pa bo v skladu s pogodbo o prenosu podjetja preneseno na novoustanovljeno družbo z omejeno odgovornostjo, po
postopku in na način, določen v ZGD-1.
Notarka
mag. Darinka Kobalej Šteharnik
Ob-8101/09
Upravni odbor družbe ZVEZDA, tekstilna
tovarna, d.d.,Savska cesta 46, 4000 Kranj,
mat. št. 5089972000 in poslovodstvo družbe
ZVEZDA SPT d.o.o., Savska cesta 46, 4000
Kranj, mat. št. 2245850000, katerega edini ustanovitelj je družba ZVEZDA, tekstilna
tovarna, d.d.,Savska cesta 46, 4000 Kranj,
na podlagi 629. člena in v povezavi s 586.
členom Zakona o gospodarskih družbah-1
objavljata obvestilo:
1. Dne 18. decembra 2009 bo sodno/
poslovnemu registru Okrožnega sodišča v
Kranju, Zoisova 2, 4000 Kranj, predložen
notarski zapis pogodbe o izčlenitvi in prevzemu dela premoženja prenosne družbe
ZVEZDA, tekstilna tovarna, d.d. na prevzemno družbo ZVEZDA SPT d.o.o., ki ga bosta sklenili poslovodstvi prenosne in prevzemne družbe.
2. Prenosna družba bo o izčlenitvi s
prevzemom odločala na skupščini družbe
ZVEZDA, tekstilna tovarna, d.d., ki bo skladno z določili ZGD-1 in veljavnega statuta
sklicana v torek 19. januarja 2010.
3. Družba obvešča upnike, da jim bo
na njihovo zahtevo najpozneje naslednji
delovni dan brezplačno posredovala prepis
notarskega zapisa pogodbe o izčlenitvi in
prevzemu dela premoženja.
ZVEZDA, tekstilna tovarna, d.d.
upravni odbor – predsednica
Nevena Tea Gorjup
ZVEZDA SPT d.o.o.
direktor
Marko Pogorevčnik
Ob-8051/09
Likvidacijski upravitelj družbe Potovalni
center storitve, posredništvo, gostinstvo,
najemi, promet, kmetijstvo d. o. o., Glavni
trg 17, Maribor, matična št. 22221080000,

pri kateri je na podlagi sklepa Okrožnega
sodišča v Mariboru, Srg 2009/35112 z dne
2. 12. 2009, vpisan začetek redne likvidacije, v skladu z določbo 412. člena v zvezi
z 522. členom ZGD-1, objavlja poziv upnikom, da v roku 30 dni od dneva objave tega
poziva v Uradnem listu Republike Slovenije
prijavijo svoje terjatve do družbe Potovalni
center storitve, posredništvo, gostinstvo, najemi, promet, kmetijstvo d. o. o. – v likvidaciji, Glavni trg 17, Maribor. Priglasitve terjatev
je treba nasloviti na likvidacijskega upravitelja družbe, na naslov Glavni trg 17, 2000
Maribor z dokazili, ki izkazujejo obstoj in
višino terjatev. Dolžnike se poziva, da brez
odlašanja poravnajo svoje dolgove.
Likvidacijski upravitelj,
Filip Tobias
Ob-8150/09
Zasebni zavod ambulante Leonišče – v
likvidaciji, Šlajmerjeva ulica 2, 1000 Ljubljana, pri katerem je na podlagi Sklepa
Okrožnega sodišča v Ljubljani, opr. št. Srg
2009/34255 z dne 25. 11. 2009, vpisan začetek redne likvidacije, v skladu z določbo
412. člena ZGD-1, objavlja poziv upnikom.
Vse upnike Zasebnega zavoda ambulante Leonišče – v likvidaciji pozivamo, da prijavijo svojo terjatev v roku 30 dni od dneva
objave tega poziva v Uradnem listu RS. Prijave terjatev je potrebno predložiti z ustrezno dokumentacijo likvidacijskemu upravitelju Meglič Matoh Veruški Marjetki, na naslov:
Melikova ulica 46, 1000 Ljubljana.
Zasebni zavod ambulante Leonišče –
v likvidaciji

Sklepi o povečanju
in zmanjšanju kapitala
Št. 005/2009
Ob-8047/09
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 drugo objavo direktor
družbe poziva upnike, da se v roku treh
mesecev po objavi tega poziva zglasijo pri
družbi in izjavijo, ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala, oziroma izjavo
pošljejo s priporočeno povratnico. Upnikom
se zagotavljan pravica po 520. členu Zakona o gospodarskih družbah.
HTS IC d.o.o.
direktor dr. B. Taljat
Ob-8096/09
Direktor družbe RITS Razvojno, inovacijsko in tehnološko središče Savinjske regije,
d.o.o. Celje, Kidričeva ulica 24, 3000 Celje,
matična številka: 1846841, davčna številka:
37025171 v skladu z določbami 520. člena
ZGD-1 objavlja sklepe o zmanjšanju osnovnega kapitala družbe, in sicer:
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– osnovni kapital družbe, ki znaša
8.852.985,09 EUR se zmanjša za znesek
80.140,15 EUR in po zmanjšanju znaša
8.772.844,94 EUR,
– osnovni kapital družbe se dodatno
zmanjša za znesek 3.973.342,00 EUR in
po zmanjšanju znaša 3.782.524,42 EUR.
Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede po postopku rednega zmanjšanja osnovnega kapitala.
Direktor družbe poziva morebitne upnike,
da se zglasijo pri družbi in izjavijo ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
RITS d.o.o. Celje
direktor Boris Klančnik

Sklici skupščin
Ob-8124/09
Na podlagi zahteve delničarja družbe
Opalit, poslovne storitve d.d., Savlje 89,
Ljubljana, to je družbe Iskra Mehanizmi d.d.,
Lipnica 8, 4245 Kropa, uprava na podlagi
Statuta družbe Opalit, poslovne storitve d.d.,
Savlje 89, Ljubljana, in v skladu z določbami
Zakona o gospodarskih družbah, sklicuje
6. skupščino
delniške družbe Opalit, poslovne
storitve d.d., Savlje 89, 1000 Ljubljana,
ki bo v torek, dne 26. januarja 2010, ob
17. uri, v odvetniški pisarni Borisa Grobelnika, Dalmatinova 11, 1000 Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje delovnih teles.
Predlog sklepa:
Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.
Skupščina za predsednika skupščine
imenuje Mojco Lukančič.
Skupščina za preštevalca glasov imenuje Marjana Pogačnika in Mitjo Jenka.
Seji prisostvuje vabljeni notar.
2. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Skupščina delničarjev za člane nadzornega sveta imenuje Žerovnik Gregorja, Gaber Matjaža in Marjana Pogačnika. Mandat
novoizvoljenih članov traja 4 leta.
Delničar Iskra Mehanizmi d.d., Lipnica 8,
4245 Kropa, zahteva sklic skupščine, ker je
glede na sodbo Višjega sodišča v Ljubljani,
opr. št. I Cpg 580/2009 z dne 27. 10. 2009,
imenovanje Matjaža Rutarja, Franca Glihe
in Marjana Pogačnika za člane nadzornega
sveta neveljavno zaradi ničnosti skupščinskega sklepa, s katerim so bili imenovani.
Prejšnji člani nadzornega sveta so bili imenovani dne 9. 12. 2004, za dobo 4 let, zato
je njihov mandat že potekel. Družba Opalit
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poslovne storitve d.d. trenutno nima nadzornega sveta, zato je nujen sklic skupščine,
na katerem bo skupščina imenovala člane
nadzornega sveta.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, zastopniki in njihovi pooblaščenci, ki so
delničarji na dan 25. 1. 2010. Udeleženci se
ob prihodu prijavijo v sejni sobi, kjer bodo
s podpisom potrdili svojo udeležbo in prejem glasovnic.
Gradivo za skupščino je na vpogled na
osnovi telefonske prijave pri upravi družbe,
in sicer vsak delavnik od 10. do 12. ure, od
dneva objave sklica skupščine, do vključno
dneva zasedanja skupščine.
V primeru, da ob napovedani uri skupščina
ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje eno
uro kasneje v istih prostorih. Na ponovnem zasedanju skupščina veljavno odloča ne glede
na višino prisotnega zastopanega kapitala.
Opalit d.d.
uprava
Ob-8144/09
Uprava in nadzorni svet družbe Casino
Ljubljana d.d., prirejanje posebnih iger na
srečo, Ljubljana, Miklošičeva cesta 9 (vl. št.
11232600 Okrožnega sodišča v Ljubljani,
matična številka 5488044) na podlagi 22.
člena statuta družbe sklicujeta
20. skupščino,
ki bo 11. 1. 2010 ob 12. uri v Ljubljani,
Dunajska 154.
Dnevni red in predlagani sklepi:
1. točka: Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog uprave in nadzornega sveta:
Imenujeta se predsednik skupščine in
preštevalec glasov.
Predlog:
Za predsednika skupščine se imenuje
Dušan Kecman.
Za preštevalko glasov se imenuje Metka
Markič.
2. točka: Obravnava Posebnega revizorjevega poročila.
Predlog uprave in nadzornega sveta:
2.1. Skupščina predmetnega posebnega revizorjevega poročila, prejetega dne
23. 11. 2009, ne sprejme in imenuje novega revizorja za izvedbo že opredeljene
naloge.
3. točka: Povečanje osnovnega kapitala
in sprememba statuta.
Predlog:
3.1. Osnovni kapital družbe v znesku
1.621.672,00 EUR se poveča z novimi denarnimi vložki v znesku 3.700.000,00 EUR
tako, da znaša 5.321.672,00 EUR.
3.2. Družba po vpisu sklepa o povečanju
osnovnega kapitala v sodni register izda
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1.850.000 novih navadnih imenskih kosovnih delnic razreda A in 1.850.000 novih neglasovalnih imenskih participativnih kosovnih delnic razreda B. Emisijski znesek ene
delnice znaša 1 EUR. Emisijska vrednost
vseh novih delnic je 3.700.000,00 EUR.
Skupno število delnic se poveča v enakem
razmerju kot osnovni kapital, tako da je
osnovni kapital družbe po povečanju osnovnega kapitala razdeljen na 2.705.433 navadnih imenskih kosovnih delnic razreda A in
2.616.239 neglasovalnih imenskih participativnih kosovnih delnic razreda B, oziroma
skupaj 5.321.672 delnic.
3.3. Nove delnice se izdajo v nematerializirani obliki z vpisom v centralnem registru
pri KDD.
3.4. Navadne delnice razreda A zagotavljajo njihovim imetnikom:
a) pravico do udeležbe pri upravljanju
družbe,
b) pravico do dela dobička (dividende),
c) pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju.
3.5. Participativne prednostne delnice
zagotavljajo njihovim imetnikom fiksno dividendo v višini 1% knjigovodske vrednosti delnice zadnji dan poslovnega leta in
z navadnimi delnicami dodatno enakovredno participirajo na presežni dividendi, brez
pravice do upravljanja in s pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju.
3.6. Za prenos in pridobitev navadnih
delnic je potrebno soglasje ministra, ki je
pristojen za finance.
3.7. Druga vprašanja v zvezi z delnicami
so določena v statutu družbe.
3.8. Vsi dosedanji delničarji, ki izpolnjujejo zakonske pogoje za pridobitev navadnih
delnic, imajo prednostno pravico do vpisa
navadnih delnic.
Vsi dosedanji delničarji imajo prednostno
pravico do vpisa neglasovalnih prednostnih
delnic.
Vpis postane neobvezujoč, če do 20. 2.
2010 niso izpolnjeni vsi naslednji pogoji:
– vsi vpisniki vpišejo in vplačajo celoten
znesek povečanja osnovnega kapitala in
vse nove delnice in
– vsi vpisniki pridobijo soglasje ministra,
pristojnega za finance za pridobitev navadnih delnic.
3.9. Nadzorni svet se pooblasti, da uskladi besedilo statuta glede povečanja osnovnega kapitala.
Poročilo revizorja, predlogi sklepov in
utemeljitve predlaganih sklepov, so dostopni
delničarjem na sedežu družbe, vsak delovni
dan od 8. do 14. ure.
Casino Ljubljana d.d.
predsednik uprave
Goran Miškulin
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Objave po Zakonu
o gospodarskih zbornicah
Ob-8097/09
Na podlagi drugega odstavka 10. člena
Zakona o gospodarskih zbornicah (Uradni
list RS, št. 60/06 in 32/09) Agenda 21, d.o.o.,
Arah Consulting, d.o.o., AREM, d.o.o., BB
svetovanje, d.o.o., Energos, Poslovno in kadrovsko svetovanje, d.o.o., Loma Consulting, d.o.o., Poslovne storitve Tomaž Menih
s.p., SIGEM Business Consulting, d.o.o.,
Šilc in partnerji, d.o.o., Tagos, d.o.o., TBA,
družba za turizem, šport in izobraževanje,
d.o.o. in Venture Consulting, d.o.o. sklicujejo
ustanovno skupščino
ZMCS, zbornice za management
consulting
Ustanovna skupščina bo v sredo, dne
16. decembra 2009 v poslovnih prostorih
družbe Arah Consulting, Večna pot 11, Ljub
ljana, ob 16. uri. Ustanovne skupščine se
lahko udeležijo vse pravne in fizične osebe,
katerih dejavnost je management consulting
ali pa so uporabniki storitev svetovalcev poslovodstvu, ki svojo udeležbo pisno ali po
elektronski pošti (arah.consulting@eunet.
si) prijavijo v roku 3 dni po objavi sklica
v Uradnem listu Republike Slovenije družbi
Arah Consulting, d.o.o., Večna pot 11, 1000
Ljubljana.
Dnevni red:
1. Izvolitev organov ustanovne skup
ščine.
2. Sprejem statuta.
3. Imenovanje predsednika zbornice.
4. Imenovanje članov upravnega od
bora.
5. Imenovanje članov nadzornega odbora.
6. Razno.
Sklicatelji
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Zavarovanja terjatev
SV 705/09
Ob-8043/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Janeza Novaka iz
Kamnika, opr. št. SV 705/09 je bilo dne 1. 12.
2009, zastavljeno dvosobno stanovanje, št.
1, v skupni izmeri 49,00 m2, v I. nadstropju
večstanovanjske stavbe, na naslovu Tomšičeva 11, 1240 Kamnik, stoječe na parc. št.
24/1, k. o. Kamnik (po podatkih GURS ident.
št. 1911-00539-001), last zastavitelja Mamut Daim, roj. 3. 1. 1972, stan. Partizanska
cesta 20, 6230 Sežana, kupljeno na podlagi prodajne pogodbe z dne 26. 11. 2009,
za zavarovanje denarne terjatve z glavnico
118.000,00 EUR, s p.p., z obrestno mero 3M
EURIBOR + 3.20% pribitka letno, z vsemi
stroški po hipotekarni kreditni pogodbi in
sporazumu o zavarovanju terjatve, z rokom
zapadlosti zadnje mesečne obveznosti dne
18. 12. 2034, z možnostjo predčasne zapadlosti kredita ter pod vsemi ostali pogoji
iz sklenjenega notarskega zapisa, v korist
upnice SKB Banke d.d., Ajdovščina 4, 1513
Ljubljana, mat. št. 5026237.
SV 544/09
Ob-8044/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Darka Jeršeta iz
Postojne, opr. št. SV-544/09 z dne 2. 12.
2009, je bilo stanovanje št. 22, v izmeri

54,34 m2, v zgradbi, na naslovu Kolodvorska cesta 22 B, Pivka, stoječi na parceli
št. 4235/11, katastrska občina Petelinje,
last zastavitelja po imenu Biljana Petković, stanujoča Volaričeva ulica 22, Postojna, zastavljeno v korist upnice SKB Banke
d.d., Ajdovščina 4, Ljubljana, matična št.
5026237, za zavarovanje denarne terjatve v višini 34.000,00 EUR, z dogovorjeno
obrestno mero 6,30% in z datumom zapadlosti terjatve 18. 12. 2021.
SV 1104/2009
Ob-8081/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Ksenije Košar Bratuša iz Maribora, opr. št. SV 1104/2009 z dne
4. 12. 2009, je triinpolsobno stanovanje številka 7, v izmeri 96,21 m2, ki se nahaja v III.
nadstropju, Gosposvetska cesta 37, Maribor, ki stoji na parceli številka 9999/9828,
katastrska občina Koroška vrata, in je last
Marine Rošker, EMŠO 0501956505681, stanujoče Gosposvetska cesta 037, 2000 Maribor, do celote, na podlagi izročilne pogodbe
za primer smrti z dne 3. 2. 1996, sklenjene
med Kristino (tudi Tinka) Medved in Marino
Rošker, Izpiska iz matične knjige umrlih za
izročevalko Kristino Medved in originalne
overjene prodajne pogodbe z dne 11. 12.
1991, sklenjene med družbo Gradis, Grad-

beno podjetje Maribor, p.o., kot prodajalko,
in Tinko Medved, kot kupovalko, zastavljeno
v korist Nove KBM d.d., Ulica Vita Kraigherja
4, Maribor, matična številka 5860580000,
za zavarovanje izvršljive denarne terjatve
v znesku 50.000,00 EUR s pp.
SV 934/09
Ob-8089/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Mateje Andrejašič, opr. št. SV 934/09 z dne 7. 12. 2009,
je nepremičnina z ident. št. dela stavbe
2120-624-12 – stanovanje št. 12 v 4. etaži,
v neto tlorisni površini 66,99 m2, v stavbi Trg
Prešernove brigade 2, 4000 Kranj, stoječi
na parc. št. 348/4, k.o. Primskovo, Okrajnega sodišča v Kranju, v lasti Sonje Živković,
Trg Prešernove brigade 2, 4000 Kranj, na
podlagi kupoprodajne pogodbe št. AZ/PN –
174/16-91 z dne 18. 11. 1991, zastavljena
v korist upnice Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.,
Dunajska cesta 117, 1000 Ljubljana, matična št. 1319175000, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 191.000,00 EUR, z obrestno mero 6-mesečni Euribor + 2,15% letno,
z vračilom v 360 mesečnih anuitetah, od katerih zadnja zapade 30. 11. 2039, z možnostjo odpoklica terjatve in ostalimi pripadki ter
stroški, ki bi jih banka imela z uveljavljanjem
vračila terjatve.
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Objave sodišč
Izvršbe
In 83/2009
Os-7834/09
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča na Jesenicah, opr. št. I 1733/2005 z dne
6. 1. 2006, ki je 21. 1. 2006 postal pravnomočen, v zvezi s sklepom In 83/2009-4 z dne
26. 5. 2009, ki je 20. 6. 2009 postal pravnomočen, na podlagi rubežnega zapisnika izvršitelja
Leona Markovčiča, opr. št. IZV 497/2009 z dne
24. 9. 2009, bila nepremičnina, ki ni vpisana
v zemljiško knjigo, to je dvosobno stanovanje, v pritličju stanovanjske stavbe, na naslovu
Cesta Toneta Tomšiča 8, Jesenice, sedaj št.
4, stavba 1147, v skupni izmeri 142 m2, last
dolžnika, zarubljena v korist upnika Jeko-In
d.o.o., Jesenice, Titova 51, Jesenice, zaradi
izterjave 2.075,63 EUR s pp.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 23. 11. 2009
In 129/2009
Os-7835/09
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Ljubljani, Centralnega oddelka za
verodostojno listino, opr. št. VL 42010/2009
z dne 3. 4. 2009, ki je 5. 5. 2009 postal
pravnomočen, je na podlagi rubežnega zapisnika izvršitelja Leona Markovčiča, opr.
št. IZV 498/2009 z dne 24. 9. 2009, bila nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo,
to je stanovanje številka 20, stavba 1082,
v izmeri 51,64 m2, v 5. nadstropju stanovanjske stavbe, na naslovu Cesta maršala
Tita 4a, Jesenice, last dolžnika Sebastjana
Vogriča, zarubljena v korist upnika Jeko-In
d.o.o., Titova 51, Jesenice, zaradi izterjave
559,43 EUR s pp.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 23. 11. 2009
In 126/2009
Os-7836/09
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Ljubljani, Centralnega oddelka za
verodostojno listino, opr. št. VL 76454/2009
z dne 5. 6. 2009, ki je 30. 6. 2009 postal
pravnomočen, je na podlagi rubežnega zapisnika izvršitelja Leona Markovčiča, opr. št.
IZV 463/2009 z dne 28. 8. 2009, bila nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, to je dvosobno stanovanje, št. 46, v VII.
nadstropju stanovanjske stavbe, na naslovu
Cesta Cirila Tavčarja 8, Jesenice, v izmeri
56,32 m2, stavba 279, last dolžnika Agima
Musaja, zarubljena v korist Jeko-In d.o.o.,
Titova 51, Jesenice, zaradi izterjave 1.040,08
EUR s pp.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 23. 11. 2009
In 84/2009
Os-7837/09
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča na Jesenicah, opr. št. I 988/2004
z dne 12. 11. 2004, ki je 30. 11. 2004 postal
pravnomočen, v zvezi s sklepom In 84/2009

z dne 26. 5. 2009, ki je 20. 6. 2009 postal
pravnomočen, je na podlagi rubežnega zapisnika izvršitelja Leona Markovčiča, opr.
št. IZV 497/2009 z dne 24. 9. 2009, bila nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo,
to je dvosobno stanovanje, v pritličju stanovanjske stavbe, na naslovu Cesta Toneta
Tomšiča 8, Jesenice, sedaj št. 4, stavba
1147, v skupni izmeri 142 m2, last dolžnika
Boruta Kneza, zarubljena v korist upnika
Jeko-In d.o.o., Jesenice, Titova 51, zaradi
izterjave 2.075,63 EUR s pp.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 23. 11. 2009
In 152/2009
Os-7855/09
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Ljubljani, Centralnega oddelka za
verodostojno listino, opr. št. VL 122535/2009
z dne 4. 9. 2009, ki je 19. 9. 2009 postal pravnomočen, je na podlagi rubežnega zapisnika izvršitelja Vita Krevsla, opr. št.
IZV 349/2009 z dne 22. 10. 2009, bila nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo,
to je trisobno stanovanje, v večstanovanjski
hiši, na Jesenicah, Cesta revolucije 8, v skupi izmeri 67,51 m2, last dolžnice Bogdane
Horn, zarubljena v korist upnika Stanovanjsko podjetje d.o.o., Ravne na Koroškem,
zaradi izterjave 440,83 EUR s pp.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 23. 11. 2009
In 07/101
Os-7856/09
Izvršitelja Franko Slavec je dne 18. 9.
2009, ob 9. uri, v izvršilni zadevi dolžnika: Zvonko Bago, Vatovčeva ulica 3, Koper,
In 07/101, Okrajno sodišče v Kopru, zaradi
izterjave 12.950 EUR s pp, v korist upnika:
Šačir Imeri, Cankarjevo nabrežje 1, Piran,
opravil rubež nepremičnine, ki ni vknjižena
v zemljiško knjigo, in sicer vrstne hiše na naslovu Bevkova 10, Ankaran, stoječe na parc.
št. 1485, k.o. Oltra, ki sestoji iz vrta, garaže, priličja (vhod, 2 x prostor), I. nadstropja
(dnevna soba, kuhinja, spalnica, kopalnica
s sanitarijami) in mansarde (kopalnica s sanitarijami, 2 x soba) s pripadajočim stopniščem, v skupni izmeri 151,10 m2.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 27. 9. 2009
In 2003/01433
Os-7975/09
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 25. 2. 2003, opr. št. Ig 2002/02257
je bil dne 18. 12. 2003 opravljen v korist
upnika Pekarna in slaščičarna Đorševska
Ivanka s.p., Škrabčev trg 44, Ribnica, rubež
stanovanja in trgovine, na naslovu Plešičeva
6, Ljubljana, in trgovina Moj vrt, na naslovu
Brilejeva 14, Ljubljana, last dolžnika Pajaziti
Isa s.p., Brilejeva 14, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 1. 2004
In 116/2006
Os-6543/09
V izvršilni zadevi upnika Občine Radovljica, Gorenjska cesta 19, Radovljica,

zoper dolžnika Romana Knavsa, Gradnikova 93, Radovljica (prej: Mošnje 8a, Radovljica), zaradi izterjave 220,60 EUR, je
izvršitelj Marko Tomazin iz Kranja, na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v Radovljici,
opr. št. In 116/2006 z dne 27. 11. 2006,
v zvezi s popravnim sklepom z dne 22. 8.
2007, dne 31. 8. 2007, na podlagi 91. člena
Zakona o izvršbi in zavarovanju, zaznamoval predmetno izvršbo v korist upnika
proti dolžniku v rubežnem zapisniku izvršitelja Leona Markovčiča iz Kranja, z dne
24. 8. 2007, s katerim je bila že predhodno
zarubljena dolžniku lastna polovica nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo
– stanovanje št. 2. v pritličju stanovanjske
hiše, Gradnikova cesta 93, Radovljica in,
ki obsega 61,92 m2, in sicer: kuhinjsko nišo
z dnevno sobo v izmeri 21,11 m2, sobo
v izmeri 11,65 m2, sobo v izmeri 12,65 m2,
hodnik v izmeri 4,13 m2, WC in kopalnica
skupaj v izmeri 4,33 m2, balkon 4,58 m2 in
klet v izmeri 3,47 m2. Stanovanjska hiša,
v kateri se nahaja predmetno stanovanje,
se nahaja na parceli št. 220/19 vl. št. 825,
k.o. Radovljica.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 24. 9. 2009

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 6168/2006
Os-7810/09
Okrajno sodišče v Kranju, na predlog
Gregorja Fučka, Zoisva ul. 6, Kranj, ki ga
zastopa notar Vojko Pintar iz Kranja, oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine: kupoprodajne pogodbe z dne
26. 11. 1991, sklenjene med prodajalcem
Agromehanika Kranj in kupcem Marjeto
Okršlar, Kebetova 6, Kranj, za trisobno stanovanje št. 8, označenem z ident. št. 8.E,
vpisanem v vl. št. 2632/8, k.o. Kranj. Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist
Gregorja Fučka, roj. 7. 8. 1971, Zoisova ul.
6, Kranj.
Okrajno sodišče poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost
podatkov o vsebini pogodbe oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 18. 11. 2009
Dn 10736/08
Os-7773/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Avdimetaja Qausha, stanujočega Borštnikova
ulica 38, Maribor, ki ga zastopa odvetnik
Peter Peče, Trg Leona Štuklja 5, Maribor, za
vknjižbo lastninske pravice na nepremičninah, parc. št. 632 in parc. št. 633, pripisanih
vl. št. 142, k.o. Zgornje Radvanje, na deležu 25/32 celote, pod opr. št. Dn 10736/08,
22. 10. 2009, izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine,
kupne pogodbe z dne 19. 3. 1996, sklenjene
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med prodajalcem Milanom Strahom, rojenim 20. 4. 1957, stanujočim Ob ribniku 43,
Maribor, in kupcem Avdimetajem Qaushom,
rojenim 25. 5. 1954, stanujočim Borštnikova ulica 38, Maribor, s katero je prodajalec
kupcu prodal svoj delež 3/4 nepremičnin,
pripisanih vl. št. 142, k.o. Zgornje Radvanje,
in na tem dovolil vknjižbo lastninske pravice
v korist kupca.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom pri
naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 18. 11. 2009
Dn 5187/2009
Os-7861/09
Pri Okrajnem sodišču na Ptuju je s sklepom opr. št. Dn 5187/2009 z dne 19. 10.
2009, začet postopek za vzpostavitev dveh
zemljiškoknjižnih listin – izročilne pogodbe
z dne 30. 9. 1992, sklenjene med Jožefino
Petrovič, kot izročevalko, in Andrejem Ašenbrenerjem, kot prevzemnikom, in prodajne pogodbe z dne 24. 12. 1997, sklenjene
med prodajalcem Andrejem Ašenbrenerjem
in kupovalko Katico Ašenbrener, oboje za
izročitev oziroma nakup nepremičnine – stanovanja št. 10, v 2. nadstropju večstanovanjske stavbe, na naslovu Ulica 25. maja
8, na Ptuju, ki leži na parc. št. 583/1, vpisane
v vl. št. 1327, k.o. Krčevina pri Ptuju, sedaj
vpisano z ident. št. 210.E, pri podvložku št.
1327/50, k.o. Krčevina pri Ptuju, se začne
z dnem 19. 10. 2009.
Na navedeni nepremičnini je predlagana vknjižba lastninske pravice v korist predlagateljice Katarine Ašenbrener, EMŠO
3110945505134, Trubarjeva 9, 2250 Ptuj
– do celote.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o zemljiški knjigi – ZZK-1 (Ur. l. RS, št. 58/03
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
predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 19. 10. 2009
Dn 5361/2009
Os-7830/09
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici Tanji Dolar Božič, s sklepom
z dne 29. 10. 2009, v zemljiškoknjižni zadevi,
začeti na predlog Stojnič Dragojle, Trubarjeva ulica 18, Celje, ki jo zastopa Vesna Mejač
s.p., Primadom iz Celja, uvedlo postopek
zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja
z dne 19. 10. 1993, sklenjene med prodajalko Slovenske železnice Ljubljana p.o. in
kupcem Bojanom Grahutom, ter aneksa št.
1 z dne 30. 8. 2000, prav tako sklenjenega
med prodajalko Slovenske železnice Ljub
ljana p.o. in kupcem Bojanom Grahutom,
za nepremičnino ident. št. 1, vpisano v vl. št.
1479/2, k.o. Celje. Po izjavi predlagateljice
so listine izgubljene.
Vknjižba lastninske pravice na nepremičnini št. ident. 1.Ev vl. št. 1479/2, k.o. Celje,
na naslovu Trubarjeva ulica 18, Celje, se
zahteva v korist Stojnič Dragojle, Trubarjeva
ulica 18, Celje, do celote.
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S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 19. 11. 2009
Dn 2707/2009
Os-8033/09
Okrajno sodišče v Kamniku je zemljiško
knjižni sodnici Stanislavi Avbelj, v zemljiško
knjižni zadevi predlagateljev Tatjane Panker
Pucko in Štefana Pucka, oba Klavčičeva ul.
3, Kamnik, zaradi vknjižbe lastninske pravice na nepremičnini z ident. št. 20.E, stanovanje in klet št. 20, v tretjem nadstropju
bloka, na naslovu Matije Blejca 10, Kamnik,
vpisanem v podvl. št. 363/20, k.o. Podgorje,
izdalo sklep Dn št. 2707/2009 z dne 19. 11.
2009 za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 81-I/92 z dne 6. 10. 1992, sklenjene med Občino Kamnik, po pooblastilu
Stanovanjsko in komunalno gospodarstvo
SKG Kamnik p.o., Steletova 8, Kamnik, kot
prodajalcem, in Šahinović Djulo, Ul. Matije
Blejca 10, Kamnik, kot kupcem, za stanovanje v stanovanjski hiši Ul. Matije Blejca
10, Kamnik, parc. št. 1239/1, k.o. Podgorje, ki obsega sobo – 15,21 m2, kuhinjo –
12,99 m2, kopalnico in WC – 4,63 m2, predsobo – 3,26 m2, ložo-teraso – 2,15 m2, klet
– 2,24 m2, skupaj 40,50 m2, za kupnino
v znesku 1,198.092,00 SIT.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj navedeni nepremičnini se zahteva v korist predlagateljev Tatjane Panker Pucko in Štefana
Pucka, oba Klavčičeva ul. 3, Kamnik.
Poziva se morebitne imetnike pravic,
da v enem mesecu od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov vsebine listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljev Tatjane Panker Pucko in Štefana Pucka.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 26. 11. 2009
Dn 6163/2009
Os-8031/09
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici svetnici mag. Bojani Štrukelj Petovič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
postopka: Betka Štirn, Sp. Brnik 2, Cerklje,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, dne 24. 11.
2009 sklenilo:
Začne se postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, in sicer: v notarskem zapisu sklenjene pogodbe o ugotovitvi obsega skupnega premoženja in delitvi
skupnega premoženja zakoncev, opr. št.
SV 513/97 z dne 9. 6. 1997, sklenjene med
Svrdlan Borislavom, Štrosmajerova ulica 66,
Brćko, Republika Srbska, in Svrdlan Nevenko, Moenchhof 28, Stuttgart, ZRN.
Nepremičnina, ki je predmet zemljiško
knjižne listine, katere vzpostavitev se zahteva, je v zemljiški knjigi vpisana s parc. št.
1439, v vložku št. 398, k.o. Oltra, last Svrdlan Borislava in Svrdlan Nevenke, vsakega
do deleža 1/2.
Pri zgoraj navedeni nepremičnini se pri
solastniškem deležu Svrdlan Borislava do
1/2, zahteva vknjižba lastninske pravice
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na podlagi sklepa o dovolitvi vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe, opr. št. SV 512/97 z dne 9. 6. 1997,
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja
v vrstni hiši z dne 23. 6. 1998 in kupoprodajne pogodbe z dne 11. 7. 2001, v korist imetnice: Betke Štirn, Sp. Brnik 2, 4207
Cerklje, EMŠO 2503977505274, do deleža
3820/10000.
Imetnike pravic na zgoraj navedeni nepremičnini se poziva, da v enem mesecu od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
listine, katere vzpostavitev se zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 24. 11. 2009
Dn 5126/2009
Os-8032/09
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici svetnici mag. Bojani Štrukelj Petovič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
postopka: Transadria d.d., Riva Boduli 1, Rijeka, Republika Hrvaška, ki jo zastopa Giani
Flego, odvetnik v Kopru, zaradi vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine ter vknjižbe lastninske pravice, dne 30. 11. 2009 sklenilo:
Začne se postopek za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine:
– menjalne pogodbe z dne 21. 12. 1990,
sklenjene med Intereuropo, mednarodna
špedicija, transport in pomorska agencija,
p.o. Koper, kot pravno prednico Intereurope
d.d., Vojkovo nabrežje 32, Koper, ter Transjug Rijeka, mednarodna špedicija, p.p. Rijeka, Trščanska obala 8, Rijeka, kot pravnim
prednikom Transadrie, mednarodna špedicija d.d., Rijeka, Republika Hrvaška.
Nepremičnine, ki so predmet zemljiško
knjižnih listin, katere vzpostavitev se zahteva, so v zemljiški knjigi vpisane z:
– identifikacijsko št. posameznega dela
stavbe 2605-01449-028, v podvložku št.
1362/17, k.o. Koper, z označbo 28.E,
– identifikacijsko št. posameznega dela
stavbe 2605-01449-020, v podvložku št.
1362/12, k.o. Koper, z označbo 20.E,
– identifikacijsko št. posameznega dela
stavbe 2605-01449-006, v podvložku št.
1362/4, k.o. Koper, z označbo 6.E in
– identifikacijsko št. posameznega dela
stavbe 2605-01449-085 v podvložku št.
1362/54, k.o. Koper, z označbo 85.E,
vse v lasti Intereurope d.d., Vojkovo nabrežje 32, Koper, do celote.
Pri zgoraj navedenih nepremičninah
se zahteva vknjižba lastninske pravice
na podlagi sklepa o dovolitvi vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, leasing pogodbe
z dne 14. 11. 1990, sklenjene med SGP
Koper in Transjug, Rijeka, kot pravnim prednikom Transadrie, mednarodna špedicija
d.d., Rijeka, Republika Hrvaška, izbrisnega dovoljenja z dne 8. 9. 2009, overjenega
dne 11. 9. 2009, prevoda potrdila sodnega registra Trgovskega sodišča na Reki,
št. R3-9020/2006 z dne 5. 9. 2006, prvega
odstavka 4. člena Zakona o ratifikaciji pogodbe med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o ureditvi premoženjskopravnih
razmerij (Ur. l. RS-MP, št. 31/99) ter Pogodbe o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja
z dejanskim z dne 11. 5. 2009, v korist imetnika Transadria d.d., Riva Boduli 1, Rijeka,
Republika Hrvaška, matična št. 2056063,
do celote.
Imetnike pravic na nepremičninah
z ident. št. posameznega dela stav-
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be 2605-01449-028, podvl. št. 1362/17,
z označbo 28.E, ident. št. posameznega
dela stavbe 2065-01449-020, podvl. št.
1362/12, z označbo 20.E, ident. št. posameznega dela stavbe 2605-01449-006, podvl.
št. 1362/4, z označbo 6.E in ident. št. posameznega dela stavbe 2605-01449-085,
podvl. št. 1362/54, z označbo 85.E, vse k.o.
Koper in v lasti Intereurope d.d., Vojkovo
nabrežje 32, Koper, do celote, se poziva,
da v enem mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 30. 11. 2009
Dn 23323/2009
Os-8076/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelj Catering d.o.o. v stečaju, Čufarjeva 3,
Ljubljana, ki ga zastopa stečajni upravitelj
odvetnik Andrej Krašek, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za nepremičnine, parkirno
mesto št. 128, v 2. kleti, z ident. št. 149.E,
vpisano v podvl. št. 3752/149, parkirno mesto št. 129, v 2. kleti, z ident. št. 150.E, vpisano v podvl. št. 3752/150, parkirno mesto
št. 130, v 2. kleti, z ident. št. 151.E, vpisano
v podvl. št. 3752/151, parkirno mesto št.
131, v 2. kleti, z ident. št. 152.E, vpisano
v podvl. št. 3752/152, parkirno mesto št.
132, v 2. kleti, z ident. št. 153.E, vpisano
v podvl. št. 3752/153, parkirno mesto št.
133, v 2. kleti, z ident. št. 154.E, vpisano
v podvl. št. 3752/154, vse na naslovu Štihova ulica 7, Ljubljana, lokal št. 1, v pritličju, z ident. št. 11.E, vpisano v podvl. št.
3788/11, skladišče, v 1. kleti, z ident. št.
13.E, vpisano v podvl. št. 3788/13, skladišče, v 1. kleti, z ident. št. 3788/14, vpisano v podvl. št. 3788/14, skladišče, v 1.
kleti, z ident. št. 15.E, vpisano v podvl. št.
3788/15, skladišče v 2. kleti, z ident. št.
16.E, vpisano v podvl. št. 3788/16, garažni
boks št. 1, v 1. kleti, z ident. št. 18.E, vpisano v podvl. št. 3788/15, garažni boks št. 1,
v 2. kleti, z ident. št. 19.E, vpisano v podvl.
št. 3788/19, vse na naslovu Avčinova ulica 4, Ljubljana, vse k.o. Bežigrad, dne 10.
2009, pod opr. št. Dn 23323/2009, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
z dne 29. 7. 1996, sklenjene med prodajalcem Catering Commerce, d.o.o., podjetje za
gostinstvo in trgovino, Središka 4, Ljubljana,
za nepremičnine, parkirno mesto št. 128,
v 2. kleti, z ident. št. 149.E, vpisano v podvl.
št. 3752/149, parkirno mesto št. 129, v 2.
kleti, z ident. št. 150.E, vpisano v podvl.
št. 3752/150, parkirno mesto št. 130, v 2.
kleti, z ident. št. 151.E, vpisano v podvl.
št. 3752/151, parkirno mesto št. 131, v 2.
kleti, z ident. št. 152.E, vpisano v podvl.
št. 3752/152, parkirno mesto št. 132, v 2.
kleti iz ident. št. 153.E, vpisano v podvl.
št. 3752/153, parkirno mesto št. 133, v 2.
kleti, z ident. št. 154.E, vpisano v podvl. št.
3752/154, vse na naslovu Štihova ulica 7,
Ljubljana, lokal št. 1, v pritličju, z ident. št.
11.E, vpisano v podvl. št. 3788/11, skladišče
v 1. kleti, z ident. št. 13.E, vpisano v podvl.
št. 3788/13, skladišče v 1. kleti, z ident.
št. 3788/14, vpisano v podvl. št. 3788/14,
skladišče v 1. kleti, z ident. št. 15.E, vp-
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siano v podvl. št. 3788/15, skladišče v 2.
kleti, z ident. št. 16.E, vpisano v podvl. št.
3788/16, garažni boks št 1, v 1. kleti, z ident.
št. 18.E, vpisano v podvl. št. 3788/15, garažni boks št. 1, v 2. kleti, z ident. št. 19.E,
vpisano v podvl. št. 3788/19, vse na naslovu Avčinova ulica 4, Ljubljana, vse k.o.
Bežigrad.
Pozivajo, se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da
v enem mesecu od objave tega 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.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 11. 2009
Dn 20091/2009
Os-8077/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Turk
Janeza, Ulica Bena Zupančiča 5, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, parc. št. 413/19, vpisano v vl. št.
144, k.o. Karlovško predmestje, dne 29. 10.
2009, pod opr. št. Dn 20091/2009, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe neznanega datuma, sklenjene med Občino Ljubljana Vič-Rudnik (kot
prodajalko) in Potočnik Konstantinom (kot
prodajalcem), za nepremičnino, ki ima sedaj
parc. št. 413/19, vpisano v vl. št. 144, k.o.
Karlovško predmestje,
– kupoprodajne pogodbe z dne 6. 9.
1967, sklenjene med Potočnik Konstantinom (kot prodajalcem) in Turk Janezom
(kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj
parc. št. 413/19, vpisano v vl. št. 144, k.o.
Karlovško predmestje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 11. 2009
Dn 15588/09
Os-8072/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Renata Jelena, stanujočega Pajkova ulica
31, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini pripisani podvl. št.
503/45, k.o. Spodnje Radvanje, pod opr.
št. Dn 15588/09, dne 2. 12. 2009, izdalo
sklep o začetku postopka za vzpostavitev
zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 259/92 z dne 9. 12. 1992, sklenjene na podlagi določil Stanovanjskega
zakona, med prodajalko Dravske elektrarne
Maribor, p.o., Maribor, Vetrinjska ulica 2, ki
jo je zastopal Ivan Kralj, in kupovalko Marijo
Vidovič, stanujočo Pajkova ulica 31, Maribor, s katero je prodajalka kupovalki prodal
stanovanje št. 12, v III. nadstropju stanovanjskega bloka, Maribor, Pajkova ulica 31,
parc. št. 127, k.o. Spodnje Radvanje, in na
tem dovolil, da se vknjiži lastninska pravica
na kupovalko,

– darilne pogodbe z dne 29. 1. 1993,
sklenjene med darovalko Marijo Vidovič,
EMŠO 1909955505311, stanujočo Pajkova
ulica 31, Maribor, in obdarjenko Andrejo Dajček, EMŠO 1310974505455, stanujočo Pajkova ulica 31, Maribor, s katero je darovalka
obdarjenki podarila stanovanje št. 12, v III.
nadstropju, stanovanjskega bloka, Maribor,
Pajkova ulica 31, parc. št. 127, k.o. Spodnje
Radvanje, in na tem dovolila, da se vknjiži
lastninska pravica na obdarjenke,
– kupoprodajne pogodbe za stanovanje
z dne 3. 2. 1993, sklenjene med prodajalko
Andrejo Dajčer, stanujočo Pajkova ulica 31,
Maribor, in kupovalko Renato Jelen, EMŠO
1912963500389, stanujočo Regentova ulica
10, Maribor, s katero je prodajalka kupovalki
prodala stanovanje št. 12, v III. nadstropju,
stanovanjske stavbe v Mariboru, Pajkova
ulica 31, in na tem dovolila vknjižbo etažne
lastninske pravice na ime kupovalke.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 2. 12. 2009
Dn 9066/09
Os-8073/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Helmuta Leheta, stanujočega Log 239, Bistrica ob Dravi, za vknjižbo lastninske pravice
na nepremičnini parc. št. 155/3, pripisani
vl. št. 35, k.o. Spodnji Vrhov dol, pod opr.
št. Dn 9066/09, dne 5. 11. 2009, izdalo
sklep o začetku postopka za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine, darilne pogodbe
z dne 16. 10. 2000, sklenjene med darovalcema Jožetom Lahetom, rojenim 22. 2.
1920, in Karolino Lahe, rojeno 19. 11. 1923,
stanujočima Jenkova ulica 21, Maribor,
in obdarjencem Helmutom Lehetom, roj.
28. 11. 1944, stanujočim Jenkova ulica 21,
Maribor, s katero sta darovalca obdarjencu
(svojemu sinu) podarila nepremičnino, parc.
št. 155/3, pripisano vl. št. 35, k.o. Spodnji
Vrhov dol, in na tem dovolila vknjižbo lastninske pravice na ime obdarjenca.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 2. 12. 2009
Dn 9792/09
Os-8074/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor, Grajski trg 1, Maribor, ki ga
zastopa direktorica Tanja Vindiš Furman, za
vknjižbo lastninske pravice na nepremičninah pripisanih podvl. št. 1765/14, 1765/25,
1765/41, 1765/42, 1765/48, 1765/53,
1765/62 in 1765/67, vse k.o. Spodnje Radvanje, pod opr. št. Dn 9792/09, dne 5. 11.
2009, izdalo sklep o začetku postopka za
vzpostavitev zemljiškoknjižnih listin:
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– kupoprodajne pogodbe, sklenjene leta
1968 med prodajalcem Gradbenim podjetjem Stavbar in kupovalko Občino Maribor,
s katero je prodajalec kupovalki prodal nepremičnine, stanovanje št. 14, v II. nadstropju, in stanovanje, št. 25, v IV. nadstropju
v večstanovanjski stavbi v Mariboru, Goriška ulica 1a,
– kupoprodajne pogodbe, sklenjene leta
1968 med prodajalcem Gradbenim podjetjem Stavbar in kupovalko Občino Maribor,
s katero je prodajalec kupovalki prodal nepremičnine, stanovanje št. 6, v I. nadstropju,
stanovanje št. 7, v I. nadstropju, stanovanje
št. 13, v II. nadstropju, stanovanje št. 18,
v III. nadstropju, stanovanje št. 27, v IV. nadstropju in stanovanje št. 32, v V. nadstropju,
v večstanovanjski stavbi, v Mariboru, Goriška ulica 1b.
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.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 2. 12. 2009
Dn 2635/2009
Os-8075/09
Pri zemljiški knjigi Okrajnega sodišča
v Radovljici se je na predlog predlagatelja
Valand Janeza, Hebce 40, Lesce, ki ga zastopa odvetnica Darja Bele iz Radovljice, na
podlagi overjenih izjave Andrle Branka, Hraše 34, Lesce, z dne 16. 10. 2006, Dežman
Angele, Hlebce 20, Lesce, z dne 13. 10.
2006, Rozman Janeza, Gradnikova cesta
123, Radovljica, z dne 12. 10. 2006, Lužar
Jožefe, Hlebce 11, Lesce, z dne 15. 10.
2006 in Šmid Jožeta, Alpska cesta 42, Lesce, z dne 1. 4. 2009, ki izkazujejo, da ima
predlagatelj v lastniški posesti nepremičnino
parc. št. 175, vpisano pri vl. št. 198, k.o.
Nova vas, in nepremičnine, parc. št. 805,
806/1 in 806/2, vpisane pri vl. št. 198, k.o.
Nova vas, in nepremičnine parc. št. 805,
806/1 in 806/2, vpisane pri vl. št. 426, k.o.
Hraše, s sklepom Dn št. 2635/2009 z dne
1. 12. 2009, začel postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, in sicer darilne pogodbe med Valand Valentinom, kot darovalcem, in Valand Florijanom, kot obdarovancem, katere predmet so zgoraj navedene
nepremičnine, zaradi vknjižbe lastninske
pravice v korist osebe: Valand Janez, Hebce 40, 4248 Lesce, EMŠO 0408933500127,
do celote.
Imetnike pravic se poziva, da lahko v enem mesecu od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 1. 12. 2009

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
VL 116030/2008
Os-5922/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika odvetnika Mateja Piriha, Ulica

Št.

heroja Šlandra 11, Maribor - dostava, proti
dolžniku Šefčetu Fetahi, Šarhova ulica 58,
Maribor - dostava, zaradi izterjave 330,50
EUR, sklenilo:
dolžniku Šefčetu Fetahi, Šarhova ulica
58, 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 odv.
Bojan Lakožič.
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 3. 7. 2009
III P 1678/2009
Os-6855/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodniku
Saši Doganu v pravdni zadevi tožeče stranke: Angeline Gavrić, Krivec 1, Ljubljana, ki
jo zastopa Milan Vajda, odvetnik v Ljubljani,
proti toženi stranki: Jožetu Jabuka, Verdijeva ulica 28, Piran, zaradi plačila 7.322,46
EUR s pripadki, dne 5. 10. 2009 sklenilo:
toženi stranki Jožetu Jabuki, Verdijeva ulica 28, Piran, se v zadevi opr. št. III
P 1678/2009 na podlagi 82. člena Zakona
o pravdnem postopku postavi začasnega
zastopnika.
Za začasnega zastopnika se določi odvetnica Varja Holec, Komenskega 4, Ljub
ljana.
Začasna zastopnica bo zastopala toženo
stranko vse do takrat, dokler tožena stranka
ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 10. 2009
VL 78317/2009
Os-7502/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Nova KBM d.d., Ulica Vita
Kraigherja 4, Maribor, ki jo zastopa Aleksandra Hartman, Vita Kraigherja 4, Maribor, proti dolžniku Marku Prelog, Ulica heroja Šlandra 27, Maribor, zaradi izterjave 14.228,62
EUR, sklenilo:
dolžniku Marku Prelog, Ulica heroja
Šlandra 27, Maribor, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv.
Bojan Lakožič, Partizanska 24, 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 28. 9. 2009
VL 132533/2008
Os-7668/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika: Abanka d.d., Slovenska
cesta 58, Ljubljana - dostava, ki jo zastopa
odvetnica Kočevar Irena – odvetnica, Metelkova ulica 15, Ljubljana - dostava, proti
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dolžniku Admirju Osmančeviću, Šmartinska
cesta 18, Ljubljana - dostava, ki ga zastopa
odv. Marjan Sušnik, Nazorjeva 10, Ljubljana,
zaradi izterjave 242,36 EUR, sklenilo:
Razreši se začasnega zastopnika odv.
Alojza Poljanšek, Dalmatinova 4, Ljubljana,
ki je bil postavljen s sklepom z dne 29. 9.
2009.
Za začasnega zastopnika se postavi odv.
Marjan Sušnik, Nazorjeva 10, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 10. 2009
I 13226/2006
Os-7673/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnice Krekove družbe za storitve
d.o.o., Partizanska 5, Maribor, zoper dolžnika Djordja Kerezovića, Cesta na Brinovec 5c, Ljubljana - Polje, zaradi izterjave
3.231,86 EUR s pp sklenilo:
dolžniku Djordju Kerezoviću, se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku
– ZPP postavi začasnega zastopnika.
Za začasnega zastopnika se postavi
Marka Knafeljca, odvetnik v Ljubljani, Dalmatinova 4.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 11. 2009
VL 113770/2009
Os-7691/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Poslovni sistem Mercator
d.d., Dunajska cesta 107, Ljubljana, ki ga
zastopa Mateja Sep, Dunajska cesta 107,
Ljubljana, proti dolžniku Marku Kotniku Vikrče 3, Ljubljana-Šmartno, zaradi izterjave
318,15 EUR, sklenilo:
dolžniku Marku Kotniku, Vikrče 3, Ljub
ljana-Šmartno, 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
odvetnika Andreja Razdriha, Celovška 30,
Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 10. 2009
VL 82706/2008
Os-7701/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika Tušmobil d.o.o., Resljeva ulica 16, Celje, ki ga zastopa odvetnica Polona
Križaj Krajnik, Šolska ulica 2, Škofja Loka,
proti dolžniku Petru Hamlerju, Novo naselje
23, Bistrica ob Dravi, ki ga zastopa odvetnica Brigita Marčič, Ulica heroja Šlandra
11, Maribor, zaradi izterjave 730,14 EUR,
sklenilo:
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razreši se začasnega zastopnika odv.
Zorana Razbroška, Trubarjeva 4, Maribor,
ki je bil postavljen s sklepom z dne 21. 7.
2009.
Za začasno zastopnico se postavi Brigita
Marčič, Ulica heroja Šlandra 11, Maribor.
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 3. 9. 2009
VL 104856/2008
Os-7710/09
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 Nina Grižonič, Celovška cesta
182, Ljubljana, proti dolžniku Leonu Fariču,
Deteljica 5, Tržič, zaradi izterjave 512,10
EUR, sklenilo:
dolžniku Leonu Fariču, Deteljica 5, Tržič,
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 Bojana Potočan, Dalmatinova 7, 1000
Ljubljana.
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 5. 6. 2009
VL 67712/2009
Os-7711/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d., Ljub
ljanska c. 3a, Koper, proti dolžnici Menduviji
Lutišoska, Videm 2, Cerknica, zaradi izterjave 462,44 EUR, sklenilo:
dolžnici Menduviji Lutišoska, Videm 2,
Cerknica, 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 Leustek Marija.
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 23. 9. 2009
VL 84716/2009
Os-7713/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnica Adriatic Slovenica d.d.,
Ljubljanska cesta 3a, Koper - Capodistria,
proti dolžnici Nevenki Cek, Glavarjeva ulica
10, Ljubljana, zaradi izterjave 221,91 EUR,
sklenilo:
dolžnici Nevenki Cek, Glavarjeva ulica
10, 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.
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Za začasnega zastopnika se postavi odv.
Petek Marko.
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 23. 9. 2009
VL 49682/2008
Os-7747/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Adriatic Slovenice d.d., Ljub
ljanska cesta 3a, Koper - Capodistria - dostava, ki jo zastopa Tatjana Jeraj, Celovška
182, Ljubljana - dostava, proti dolžniku Josipu Husnjaku, Celovška cesta 149, Ljubljana
- dostava, ki ga zastopa odv. Drago Mlinarič, Ajdovščina 1, Ljubljana, zaradi izterjave
1.397,28 EUR, sklenilo:
dolžniku Josipu Husnjaku, Celovška cesta 149, Ljubljana - dostava, se na podlagi
4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15.
členom Zakona o izvršbi in zavarovanju –
ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv.
Drago Mlinarič, Ajdovščina 1, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 9. 2009
VL 30966/2009
Os-7748/09
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 Nina Grižonič, Celovška 182, Ljub
ljana, proti dolžnici Mihaeli Brajdič, Drnovo
90, Leskovec pri Krškem, zaradi izterjave
253,64 EUR, sklenilo:
dolžnici Mihaeli Brajdič, Drnovo 90, Leskovec pri Krškem, 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.
Dušan Medved, Cesta krških žrtev 12b, Krško.
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 19. 10. 2009
VL 75219/2009
Os-7749/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Adriatic Slovenice d.d., Ljub
ljanska c. 3a, Koper, proti dolžnici Suzani
Cerar, Perkova ulica 2, Domžale, ki jo zastopa odvetnik Marko Šinkovec, Bevkova 8,
Vir, Domžale, zaradi izterjave 893,10 EUR,
sklenilo:
dolžnici Suzani Cerar, Perkova ulica 2,
Domžale, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem po-

stopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv.
Marko Šinkovec, Bevkova 8, Vir, Domžale.
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 18. 9. 2009
VL 58421/2009
Os-7750/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Adriatic Slovenice d.d., Ljub
ljanska cesta 3a, Koper - Capodistria, proti
dolžniku Sebastijanu Kristlu, Sokolska ulica
44, Maribor, zaradi izterjave 1.260,41 EUR,
sklenilo:
dolžniku Sebastijanu Kristlu, Sokolska
ulica 44, Maribor, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv.
Zdravko Križman.
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 21. 9. 2009
VL 132715/2008
Os-7753/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika: UL Fakulteta za šport,
Gortanova ulica 22, Ljubljana - dostava, ki
ga zastopa odv. Željko Kranjc, Čufarjeva
1, Ljubljana - dostava, proti dolžnici Petri
Bergant, Partizanska ulica 17, Tržič, zaradi
izterjave 500,75 EUR, sklenilo:
dolžnici Petri Bergant, Partizanska ulica
17, Tržič, 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.
Alojz Poljanšek, Dalmatinova 4, 1000 Ljub
ljana.
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 5. 6. 2009
VL 132468/2008
Os-7754/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice: UL Fakultete za šport,
Gortanova ulica 22, Ljubljana - dostava, ki
jo zastopa odv. Željko Kranjc, Čufarjeva 1,
Ljubljana - dostava, proti dolžniku Petru Janušiču, Magozd 5, Tolmin, zaradi izterjave
112,67 EUR, sklenilo:
dolžniku Petru Janušiču, Magozd 5, Tolmin, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku
– ZPP, v zvezi s 15. členom Zakona o iz-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
vršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni
zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv.
Ivan Fon Kokošin, Trg maršala Tita 7, Tolmin.
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 5. 6. 2009
VL 88462/2008
Os-7763/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika: Tušmobil d.o.o., Resljeva
ulica 16, Celje, ki ga zastopa odv. Polona
Križaj Krajnik, Šolska ulica 2, Škofja Loka,
proti dolžniku Ivanu Jakopiču, Srebrničeva
ulica 20, Deskle, zaradi izterjave 595,65
EUR, sklenilo:
dolžniku Ivanu Jakopiču, Srebrničeva ulica 20, Deskle, 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.
Cvijanović Danijela, Ulica tolminskih puntarjev 4, 5000 Nova Gorica.
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 20. 7. 2009
VL 123740/2009
Os-7815/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika SPL d.d., Frankopanska ulica 18a, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica
Bojana Potočan - odvetništvo, Dalmatinova
ulica 7, Ljubljana, proti dolžnici Ireni Erjavec, Prušnikova 7, Ljubljana - dostava, ki
jo zastopa odvetnica Vesna Šafar, Resljeva
25, Ljubljana, zaradi izterjave 594,23 EUR,
sklenilo:
dolžnici Ireni Erjavec, Prušnikova 7,
Ljubljana - dostava, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Vesna Šafar, Resljeva 25, Ljubljana.
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 29. 10. 2009
VL 100261/2009
Os-7847/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni zadevi upnice Delavske hranilnice d.d.
Ljubljana, Miklošičeva cesta 5, Ljubljana,
proti dolžniku Vojku Herčku, Strma ulica 11,
Maribor, ki ga zastopa odv. Božidar Pajenk,
Partizanska 16, Maribor, zaradi izterjave
16.663,89 EUR sklenilo:

Št.

dolžniku Vojku Herčku, Strma ulica 11,
Maribor, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP, v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv.
Božidar Pajenk, Partizanska 16, 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 20. 11. 2009
VL 108074/2008
Os-7850/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni
zadevi upnice Komunala Ptuj d.d., Puhova
ulica 10, Ptuj, proti dolžniku Vinku Bukovcu,
Arbajterjeva ulica 1, Ptuj, zaradi izterjave
409,03 EUR sklenilo:
dolžniku Vinku Bukovcu, Arbajterjeva ulica 1, Ptuj, 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.
Majnik Igor, Aškerčeva 16, Ptuj.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 7. 2009
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o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv.
Repovž Stanislav, Cesta Toneta Tomšiča 50,
Jesenice.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 7. 2009
VL 88387/2008
Os-7907/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni
zadevi upnika PSS Ptuj d.o.o., Vošnjakova
ulica 6, Ptuj, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Godič & Selaković o.p., d.n.o., Partizanska cesta 30, Maribor, proti dolžniku Stanislavu Veldinu, Ulica 5. prekomorske 17,
Ptuj, zaradi izterjave 907,02 EUR sklenilo:
dolžniku Stanislavu Veldinu, Ulica 5. prekomorske 17, Ptuj, 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.
Škovrlj Veljko, Minoritski trg 5, Ptuj.
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 7. 10. 2009

VL 61036/2009
Os-7851/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni
zadevi upnice Adriatic Slovenice d.d., Ljub
ljanska c. 3a, Koper, proti dolžniku Veselku
Gajiću, Šmarska cesta 12a, Litija, zaradi
izterjave 275,20 EUR sklenilo:
dolžniku Veselku Gajiću, Šmarska cesta
12a, Litija, 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 Alenka Mejak-Pelan, Slamnikarska 14,
1230 Domžale.
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 6. 10. 2009

VL 96661/2008
Os-7908/09
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 Zorki Jurkić, Jakopičeva ulica 4, Ljubljana, zaradi
izterjave 2.434,67 EUR sklenilo:
dolžnici Zorki Jurkić, Jakopičeva ulica 4,
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 začasnega zastopnika se postavi odv.
Pečenko Savo, Miklošičeva 13, Ljubljana
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 7. 10. 2009

VL 107303/2008
Os-7852/09
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: Jovica Đekić, Cesta 1. maja
34, Jesenice, zaradi izterjave 1.239,98 EUR
sklenilo:
dolžniku: Jovica Đekić, Cesta 1. maja 34,
Jesenice, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP, v zvezi s 15. členom Zakona

I 953/2006
Os-3224/08
Okrajno sodišče v Žalcu je v izvršilni zadevi upnika Porsche kredit in leasing SLO
d.o.o., Verovškova 74, Ljubljana, ki ga zastopa odvetniška družba Tratnik, Sočan in
Bogataj o.p.d.n.o., Miklošičeva cesta 30,
Ljubljana, proti dolžnici Zorki Kos, Čopova
2, Žalec, zaradi izterjave 12.045,45 EUR,
s pp., sklenilo:
za začasno zastopnico se postavi odvetnica Karmen Orter Divjak, Ulica talcev
1/a, Žalec.
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Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse do takrat, dokler dolžnica ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler drug organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Žalcu
dne 3. 3. 2008

Oklici dedičem
D 754/2005
Os-7735/09
Pri Okrajnem sodišču v Kranju je v teku
zapuščinski postopek po pokojnem Milanu
Mihaelu Zupancu, roj. 25. 8. 1940, državljanu RS, samskem, umrlem 14. 10. 2005,
nazadnje stanujočem Skalica 16, Kranj.
Pokojnik ni napravil oporoke, zato nastopi zakonito dedovanje. Bil je samski in ni
imel otrok. Njegovi starši so umrli pred njim.
Imel je polbrata Ferdinanda Zupanca, ki se
je dedovanju odpovedal. Sodišču drugi sorodniki zapustnika niso znani.
Na podlagi določbe 206. člena Zakona
o dedovanju zato sodišče poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem
letu od objave tega oklica.
Po preteku navedenega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 17. 11. 2009
D 263/2008
Os-7225/09
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah je
v zapuščinski zadevi po pokojnem Korez
Stanislavu, rojenem 15. 2. 1933, Slovencu,
vdovcu, nazadnje stalno stanujočemu Sv.
Florijan 146, Rogaška Slatina, umrlem 6. 8.
2008, v skladu s prvim in drugim odstavkom 130. člena Zakona o dedovanju (ZD)
in prvim odstavkom 131. člena ZD, dne 1. 7.
2009 sklenilo:
Objavi se oklic tistim, ki imajo pravico do
dediščine po pokojnem Korez Stanislavu,
naj se v roku enega leta od objave tega
oklica priglasijo sodišču.
Vabilo z oklicem neznanim dedičem po
pokojnem Korez Stanislavu se po pravnomočnosti tega sklepa objavi tudi z nabitjem
na oglasno desko tukajšnjega sodišča za
čas enega leta.
Za začasno skrbnico neznanim dedičem
po pokojnem Korez Stanislavu se postavi
Patricia Goručan, delavka tukajšnjega sodišča.
Začasna skrbnica bo zastopala neznane
dediče v zapuščinskem postopku.
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 30. 6. 2009
D 429/2008
Os-7812/09
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po dne 26. 11. 2008 umrlem Mikuluš Jožetu, roj. 2. 11. 1921, nazadnje stanujočem
Hrastova ulica 9, Bled.
Ker niso znani dediči po starših po očetu
zapustnika, se tiste, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine poziva, da se priglasijo sodišču, v roku enega leta od objave oklica.
Po preteku roka bo sodišče odločilo na
podlagi podatkov, s katerimi bo razpola
galo.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 3. 11. 2009

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Oklici pogrešanih

N 63/2009
Os-7736/09
Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku
nepravdni postopek predlagateljice Republike Slovenije, ki jo zastopa zakoniti zastopnik
Državno pravobranilstvo RS, Zunanji oddelek v Kopru, zaradi razglasitve nasprotnega
udeleženca Angela Caha, pok. Jakoba, pok.
Jurija, Draga 4, 34018 Dolina pri Trstu, Italija, za mrtvega.
Nasprotni udeleženec se je rodil očetu
Jakobu, pok. Jurija in materi Angeli Cah, roj.
Umek, stanoval je v Dragi 4, imel je še brata
Justa in Vincenca, drugih podatkov o pogrešancu ni. Zadnje poročilo o pogrešancu predstavlja sklep o dedovanju z dne 26. 1. 1912,
po pokojnem Cah Jakobu, ter vpis v zemljiško knjigo dne 22. 3. 1912. Po tem datumu
o pogrešancu ni nobenega poročila.
Pogrešanca se poziva, da se oglasi, vse,
ki bi karkoli vedeli o pogrešancu in njegovem življenju zlasti smrti, pa, da, naj to sporočijo Okrajnemu sodišču v Sežani v roku
treh mesecev od objave tega oklica, ker bo
sicer sodišče po preteku tega roka pogrešanca razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 13. 11. 2009
N 62/2009
Os-7737/09
Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku
nepravdni postopek predlagateljice Republike Slovenije, ki jo zastopa zakoniti zastopnik
Državno pravobranilstvo RS, Zunanji oddelek v Kopru, zaradi razglasitve nasprotnega
udeleženca Justa Caha, pok. Jakoba, pok.
Jurija, Draga 4, 34018 Dolina pri Trstu, Italija, za mrtvega.
Nasprotni udeleženec se je rodil očetu
Jakobu, pok. Jurija in materi Angeli Cah, roj.
Umek, stanoval je v Dragi 4, imel je še brata
Angela in Vincenca, drugih podatkov o pogrešancu ni. Zadnje poročilo o pogrešancu
predstavlja sklep o dedovanju z dne 16. 1.
1912, po pok. Cah Jakobu, ter vpis v zemljiško knjigo dne 22. 3. 1912. Po tem datumu
o pogrešancu ni nobenega poročila.
Pogrešanca se poziva, da se oglasi, vse,
ki bi karkoli vedeli o pogrešancu in njegovem življenju, zlasti smrti, pa, da, naj to sporočijo Okrajnemu sodišču v Sežani v roku
treh mesecev od objave tega oklica, ker bo
sicer sodišče po preteku tega roka pogrešanca razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 13. 11. 2009
N 61/2009
Os-7738/09
Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku
nepravdni postopek predlagateljice Republike Slovenije, ki jo zastopa zakoniti zastopnik
Državno pravobranilstvo RS, Zunanji oddelek v Kopru, zaradi razglasitve nasprotne
udeleženke Antonije Cah, Draga 4, 34018
Dolina pri Trstu, Italija, za mrtvo.
Nasprotna udeleženka je stanovala
v Dragi 4, Italija, njen dekliški priimek je bil
Umek, poročena je bila s Cah Jakobom,
s katerim je imela tri sinove Justa, Vincenca in Angela, drugih podatkov o pogrešani
ni. Zadnje poročilo o pogrešanki predstavlja
sklep o dedovanju z dne Koper 16. 1. 1912,
po pok. Cah Jakobu ter vpis v zemljiško
knjigo dne 22. 3. 1912. Po tem datumu o pogrešanki ni nobenega poročila.
Pogrešanko se poziva, da se oglasi, vse,
ki bi karkoli vedeli o pogrešanki in njenem

življenju, zlasti smrti, pa, da, naj to sporočijo Okrajnemu sodišču v Sežani v roku treh
mesecev od objave tega oklica, ker bo sicer
sodišče po preteku tega roka pogrešanko
razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 13. 11. 2009
N 64/2009
Os-7739/09
Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku
nepravdni postopek predlagateljice Republike Slovenije, ki jo zastopa zakoniti zastopnik
Državno pravobranilstvo RS, Zunanji oddelek v Kopru, zaradi razglasitve nasprotnega
udeleženca Vincenca Caha, pok. Jakoba,
pok. Jurija, Draga 4, 34018 Dolina pri Trstu,
Italija, za mrtvega.
Nasprotni udeleženec se je rodil očetu
Jakobu, pok. Jurija in materi Angeli Cah roj.
Umek, stanoval je v Dragi 4, Italija, imel je
še brata Justa in Angela, drugih podatkov
o pogrešancu ni. Zadnje poročilo o pogrešancu predstavlja sklep o dedovanju z dne
26. 1. 1912 ter vpis v zemljiško knjigo dne
22. 3. 1912. Po tem datumu o pogrešancu
ni nobenega poročila.
Pogrešanca se poziva, da se oglasi, vse,
ki bi karkoli vedeli o pogrešancu in njegovem življenju, zlasti smrti, pa, da, naj to sporočijo Okrajnemu sodišču v Sežani v roku
treh mesecev od objave tega oklica, ker bo
sicer sodišče po preteku tega roka pogrešanca razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 13. 11. 2009

Sodni preizkusi
menjalnih razmerij
Ng 2/2009
Os-8087/09
Okrožno sodišče v Krškem, v skladu
s 607. členom ZGD-1 v zvezi s 388. členom
ZGD-1, objavlja obvestilo o vložitvi predloga
za sodno določitev primerne denarne odpravnine.
Pri Okrožnem sodišču v Krškem so v nepravdnem gospodarskem postopku opr. št. Ng
2/2009 predlagatelji: Tomislav Pirjevec, Enes
Lojo, Elvira Perica, Drago Perica, Jožef Pahor,
Niko Spinelli, Marko Spinelli, Mitja Pirjevec,
Vera Pirjevec, Francesco Rosso, Damjan Kosgraber, Maurizio Rosso, Eva Cerkvenik, Vojka Zornada, Giuseppe Simonovich in Roberto
Simonovich, zoper nasprotnega udeleženca:
Terme Čatež d.d., Čatež ob Savi, Topliška
cesta 35, vložili predlog za sodno določitev
primerne denarne odpravnine, do katere so
upravičeni manjšinski delničarji družbe Turistično podjetje Portorož d.d. Lucija, Cesta
Solinarjev 6, Portorož, ob njihovi izključitvi iz
navedene gospodarske družbe.
Preostale izključene manjšinske delničarje družbe Turistično podjtje Portorož d.d. Lucija, Cesta Solinarjev 6, Portorož, ki so imeli
položaj delničarja te družbe na dan 31. 8.
2009, ko je skupščina sprejela sklep o prenosu delnic na glavnega delničarja proti plačilu
denarne odpravnine, se poziva, da v enem
mesecu od objave tega obvestila o vložitvi
predloga vložijo svoje predloge za preizkus
denarne odpravnine. Preostale delničarje se
posebej opozarja, da po poteku tega roka
predloga za preizkus denarne odpravnine ni
več dopustno vložiti.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 4. 12. 2009
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Ćudić Semra, Partizanska cesta 2, Rakek,
zavarovalno polico, št. 505409327, izdala
zavarovalnica Slovenica. gnp-310031
Gašperut Nataša, Dušanova ulica 8,
Maribor, zavarovalno polico, št. 1128911,
izdala zavarovalnica KD življenje. m-1014
Lah Drago, Cerkvenjak 7, Cerkvenjak,
zavarovalno polico, št. 50500068192, izdala
zavarovalnica KD življenje. m-964
Lončarič Piadora, Dušanova 8, Maribor,
zavarovalno polico, št. 1128914, izdala
zavarovalnica KD življenje. m-1015
Lončarič Živa, Dušanova 8, Maribor,
zavarovalno polico, št. 1128912, izdala
zavarovalnica KD življenje. m-1016
Ravšl Nataša, Bezena 69/a, Ruše,
zavarovalno polico, št. 50500010721, izdala
zavarovalnica KD Groupe. m-996
Ribarič Vesna, Strossmayerjeva 11,
Maribor, zavarovalno polico, št. POL-1
000017022, izdala zavarovalnica Moja
naložba. m-999
Štuhec Helena, Žolgarjeva 9, Maribor,
zavarovalno polico, št. 1116890, izdala
zavarovalnica KD življenje. m-1012
Zvezič
Boštjan,
Majcigerjeva
9,
Maribor, zavarovalno polico, št. 3503928
in 50500041565, izdala zavarovalnica
Slovenica življenje Azija garant. m-1026
Žunkovič Andreja, Moškanjci 122,
Gornja Radgona, zavarovalno polico, št.
50500007903, izdala zavarovalnica KD
življenje. gnm-309934
Župevc Miran, Žolgarjeva 9, Maribor,
zavarovalno polico, št. 1116884, izdala
zavarovalnica KD življenje. m-1013

Spričevala preklicujejo
Ažnoh David, Gmajna 27, Slovenj
Gradec, indeks, št. S1001947, izdala
Fakulteta za strojništvo. m-1019
Bela Vesna, Koroška 120, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
upravno administrativne šole - I. gimnazija
Maribor, izdano leta 1993. m-977
Belšak Manuela, Prekmurska ul. 46, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu Gumarske šole v Kranju, izdano leta 1999. m-978
Bilandžić Zdenko, Savska cesta 17, Bled,
spričevalo 3. letnika Srednje lesarske šole
Ljubljana, izdano leta 1991. gnx-310023
Bračič Marijan, Koprska ulica 33,
Maribor, diplomo EGŠ Maribor, izdana leta
1968. m-980
Burgar Maja, Kajuhov dvor 4, Grosuplje,
obvestilo o uspehu pri maturi Gimnazije Vič,
izdano leta 2001. gnp-309931
Civić Sanijela, Podlubnik 160, Škofja
Loka, spričevalo 3. letnika Srednje
zdravstvene šole v Ljubljani, izdano leta
2005. gnd-309926
Cukjati Vid, Ceglo 27, Dobrovo v Brdih,
indeks, št. 30015889, izdala Fakulteta za

kemijo in kemijsko tehnologijo Ljubljana.
gnv-309925
Dokl Silva, Maistrova ul. 1, Lenart, v Slov.
Goricah, spričevalo o zaključnem izpitu in
spričevalo 4. letnika Srednje trgovske šole
Maribor, izdano leta 1998. m-1011
Draganič Milan, Jedlovnik 2/e, Zgornja
Kungota, diplomo Kmetijske šole Maribor poklicni voznik, izdana leta 1986. m-1002
Dukić Petar, Rudarska 11, Lendava Lendva, spričevalo 1. letnika Dvojezične
srednje šole Lendava, izdano leta 2005.
gnt-309927
Gornik Marko, Koseskega 31, Maribor,
indeks, št. 27005544, izdala Fakulteta za
matematiko in fiziko. m-991
Grabnar Vida, Gubčeva cesta 5, Trebnje,
spričevalo od 1. do 3. letnika Poklicne šole
za prodajalce v Ljubljani, izdano leta 1980,
1981 in 1982. gnl-310035
Groznik Janko, Loška ulica 11, Litija,
diplomo Srednje trgovske šole v Ljubljani,
izdana leta 1988. gnk-310036
Grubelnik Janez, Morje 54, Fram,
spričevalo o zaključnem izpitu SKSMŠ
Maribor, izdano leta 1992. m-1001
Habjan Peter, Gorkičeva ulica 14,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Srednje
kemijske šole in gimnazije, izdano leta 1999.
gnj-310037
Hajdin Ljiljana, Koprivniška ul. 3,
Varaždin, diplomo Pravne fakultete v
Mariboru, št. 3649, izdana leta 1991.
m-965
Holc Matjaž, Uskoška 7, Miklavž na
Dravskem polju, spričevalo 4. letnika
Srednje ekonomske šole Maribor, izdano
leta 2009. m-966
Hotko Davor, Veliki Ibrež 23/a, Dobova,
spričevalo 2. letnika Gimnazije Brežice, št.
267, izdano leta 2005. gnw-310024
Hudej Jasna, Kersnikova 33, Velenje,
indeks, št. 71178133, leto izdaje 2009.
gnr-309929
Ivačić Tomo, V klancu 4, Maribor,
spričevalo 7. razreda OŠ Veržej, izdano leta
1989. m-1007
Janković Lidija, Maroltova ulica 6,
Ljubljana, spričevalo od 1. do 3. letnika
Srednje šole tiska in papirja Ljubljana,
izdano leta 1995 do 2000. gni-310013
Javornik Zdenko, Letus 36/a, Šmartno
ob Paki, spričevalo Poklicne šole za voznike
motornih vozil v Celju, izdano leta 1972.
gnn-309908
Jeremič Stojan, Opatje selo 80, Miren,
spričevalo Predvzgojnega zavoda v Planini
pri Rakeku. gnn-309933
Jerot Aleš, Borštnikova 114, Maribor,
spričevalo 1. letnika SERŠ Maribor, izdano
leta 1996. m-969
Jesenšek Luka, Ulica Moša Pijade 33,
Maribor, spričevalo 1. letnika SERŠ Maribor,
izdano leta 2004. m-1000
Klajnošek Boris, Cogetinci 4, Cerkvenjak,
diplomo SKSMŠ Maribor, izdana leta 1984.
m-992
Klobučar Maja, Divjakova 18/a, Miklavž
na Dravskem polju, spričevalo 3. letnika
Srednje šole za oblikovanje Maribor, izdano
leta 2008. m-998

Kneževič Darko, Ferkova ulica 10,
Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole za gostinstvo in turizem Maribor
- smer kuhar, izdano leta 1996. m-953
Kocbek Primož, Dolnji Slaveči 85, Grad,
spričevalo 1. letnika Srednje živilske šole
Maribor, izdano leta 1998. m-990
Kodrič Barbara, Dvorakova 10/b,
Maribor, spričevalo od 1. do 3. letnika
Srednje trgovske šole Maribor, izdano leta
2004, 2005 in 2006. m-1006
Komočar Aleš, Antoličičeva 12, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
strojne šole v Mariboru - finomehanik, optik,
izdano leta 1993. m-988
Kos Martina, Cesta na polje 13,
Pragersko, spričevalo 1. in 2. letnika Živilske
šole Maribor - slaščičar, izdano leta 2002 in
2003. m-1020
Krajcar Dubravko, Klanječki dol 22,
Klanjec, spričevalo o zaključnem izpitu in
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje gradbene
šole Maribor - avtoličar, izdano leta 1988,
1989 in 1990. m-993
Krajnc Irena, Pesnica pri Mariboru 60,
Pesnica pri Mariboru, diplomo Srednje
zdravstvene šole Maribor, izdana leta 1988.
m-958
Kramer Drago, Liebknechtova ul. 18,
Maribor, diplomo za poklicne voznika,
izdana na Agronomski šoli, št. 79, leta
1985. m-962
Krklec Peter, Grliče 5, Podplat, spričevalo
o zaključnem izpitu Srednje lesarske šole
Maribor, izdano leta 1990. m-1008
Kučan Andrej, Segovci 7/a, Apače,
maturitetno spričevalo Srednje gradbene
šole Maribor, izdano leta 2007. m-960
Kutin Vito, Slomškov trg 11, Maribor,
spričevalo 4. letnika in potrdilo o uspehu
poklicne mature SERŠ Maribor, izdano leta
2006. m-1024
Litrop Valerija, Ciril Metoda 52, Murska
Sobota, spričevalo Centra poklicnih šol,
izdano leta 1983. gnl-309935
Meh Brigita, Dornava 100/a, Dornava,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
družboslovne, jezikovne šole v Velenju,
izdano leta 1988. m-963
Milatović Zoran, Volčja Draga 57/a,
Volčja Draga, spričevalo o zaključnem
izpitu Elektrogospodarskega šolskega
centra Branko Brelih Nova Gorica Poklicna kovinarska šola, izdano leta 1982.
gni-309913
Muc Žnidaršič Judita, Gradnikov trg 1,
Piran - Pirano, spričevalo 4. letnika Tehnične
šole za lesarstvo Ljubljana, izdano leta 1984,
izdano na ime Muc Judita. gnu-310026
Muc Žnidaršič Judita, Gradnikov trg 1,
Piran - Pirano, spričevalo 3. letnika Tehniške
šole za lesarstvo Ljubljana, izdano leta 1983,
izdano na ime Muc Judita. gnt-310027
Muc Žnidaršič Judita, Gradnikov trg 1,
Piran - Pirano, spričevalo o zaključnem
izpitu Tehniške šole za lesarstvo Ljubljana,
izdano leta 1984, izdano na ime Muc Judita.
gnv-310025
Pejić Darko, Gosarjeva 9, Ljubljana,
indeks, št. 18079056, izdala FF v Ljubljani.
gne-309917
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Perše Patricija, Podrečje 56, Domžale,
indeks, št. 20040642, Pravne fakultete v
Ljubljani, leto izdaje 2004. gnn-310033
Pintarič Sonja, Turnerjeva 18, Maribor,
spričevalo 2. letnika Poklicne administrativne
šole Ptuj, izdano leta 1980. m-1022
Planinc Lidija, Marno 40, Dol pri
Hrastniku, spričevalo o zaključnem izpitu in
spričevalo 3. letnika Srednje gostinske šole
v Zagorju, izdano leta 1992. gnf-309941
Potočnik Mitja, Tomšičeva 28, Slovenska
Bistrica, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje živilske šole Maribor, izdano leta
1994. m-981
Primc Bojan, Rožna 18, Mirna Peč,
indeks, št. 12100041168, izdal Šolski center
Novo mesto. gnd-309918
Rener Rudi, Vojnik 18, Vojnik, spričevalo
o zaključnem izpitu Srednje lesarske šole
Maribor - smer mizar, izdano leta 1980.
m-982
Savić Goran, Opekarska 10, Brežice,
maturitetno spričevalo Ekonomske in
trgovske šole Brežice, izdano leta 2002.
gnp-309906
Selič Janja, Parižlje 70/a, Braslovče,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Celje Center,
izdano leta 2009. m-1021
Sivec Gregor, Široka ul. 21, Selnica ob
Dravi, spričevalo od 1. do 4. letnika Srednje
prometne šole v Maribor, izdano leta 2001
do 2004. m-989
Slavnić Slobodan, Dogoška cesta 61,
Maribor, indeks, št. S 1001031, izdala
Fakulteta za strojništvo Maribor. m-956
Starič Mojca, Zabrdje 36, Mirna,
spričevalo Šolskega centra Novo mesto, št.
I/B-193. gni-309938
Stjelja Luka, Ob potoku 14, Brežice,
spričevalo 1. letnika Šolskega centra Novo
mesto - Srednja gradbena in lesarska
šola, št. I/GII-1401, izdano leta 2003.
gnj-309912
Syla Laura, Ruške čete 14, Ruše,
spričevalo 2. letnika Srednje oblikovalne
šole Maribor - smer medijski tehnik, izdano
leta 2004. m-1003
Škraban Ana, Lendavska 19/b, Murska
Sobota, spričevalo 3. letnika Ekonomske
šole Murska Sobota, izdano leta 2009.
gno-309932
Šnuderl Boštjan, Jelenče 17, Pesnica
pri Mariboru, spričevalo o zaključnem izpitu
Živilske šole Maribor - smer živilec, pek,
izdano leta 2007. m-1023
Šosterič Miha, Sp. Velka 85, Zgornja
Velka, spričevalo 1. in 3. letnika Srednje
gradbene šole Maribor, izdano leta 2003 in
2005. m-959
Šurbek Rajko, Desinić gora 52, Desinič,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
2. letnika Gradbene šole Ivana Kavčiča v
Ljubljani. gnb-309920
Trojner
Smiljan,
Stanetinci
21,
Cerkvenjak, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole za gostinstvo in turizem Maribor
- kuhar, izdano leta 2007. m-973
Turza Tilen, Lesjakova 8, Maribor,
spričevalo 4. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem, izdano leta 2009.
m-984
Vajdič Dejan, Biš 6, Trnovska vas,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
gradbene šole Maribor, izdano leta 1998.
m-1027
Verbič Gregor, Velike Dole pri Temenici
12, Šentvid pri Stični, spričevalo o
zaključnem izpitu Srednje lesarske šole v
Ljubljani, izdano leta 2005. gny-309922
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Vidovič Andreja, Apače 170, Lovrenc na
Dravskem polju, spričevalo 1. letnika Živilske
šole Maribor, izdano leta 1997. m-997
Vogrinčič Anica, Staneta Rozmana 6,
Murska Sobota, spričevalo o zaključnem
izpitu SCTPU Murska Sobota, izdano leta
1983. gnk-309936
Vozelj Nejc, Cesta 9. avgusta 62, Zagorje
ob Savi, maturitetno spričevalo Gimnazije
Trbovlje, izdano leta 2003. gnq-309930
Vuksanovič Nataša, Vrtna ulica 1, Selnica
ob Dravi, diplomo Srednje šole pedagoške
in kulturne usmeritve, izdana leta 1985.
m-995
Vušnik Mitja, Čečovje 54, Ravne na
Koroškem, spričevalo o zaključnem izpitu
Elektro in računalniške šole Velenje, izdano
leta 1994. gns-309928
Zalar Nejc, Krambergerjeva ulica 4,
Limbuš, spričevalo 3. letnika Srednje šole
za gostinstvo in turizem Maribor, izdano leta
2009. m-979
Zavec Mihael, Križna cesta 41, Hoče,
obvestilo o uspehu 2. letnika Srednje
trgovske šole Maribor - smer ekonomski
tehnik, izdano leta 2007. m-986
Žunec Stjepan, Ul. Matije Gubca 19,
Radovec, spričevalo o zaključnem izpitu
Šole za poklicne voznike na Ježici, izdano
leta 1980. m-971

Drugo preklicujejo
Adriatic Slovenica obrazce stroge evidence: tip dokumenta: K-TUR/03, številka dokumenta: 00002020, 00001871, 00001647,
00001353, 00002025, tip dokumenta: zelena karta, številka dokumenta: 1927141,
1217966, 1674140, 1707161, 1869186, tip
dokumenta: 07-AOD-01/07, številka dokumenta: 00555501. Ob-8017/09
Adriatic Slovenica obrazce stroge evidence: tip dokumenta: 07-AOD-01/07, številka dokumenta: 00758037, tip dokumenta:
ZAC 4/93, številka dokumenta: 0162015, tip
dokumenta: zelena karta, številka dokumenta: 1788358. Ob-8018/09
Adriatic Slovenica obrazce stroge evidence: tip dokumenta: OBR POB 237, številka
dokumenta: 00092928, 0003178, 0003179,
00003160, 00003161, 0091559, 162314, tip
dokumenta: STANB/03, številka dokumenta:
00084158, tip dokumenta: STAN/03, številka
dokumenta: 00275251, 00275255, tip dokumenta: O-NEZ-PO-05, številka dokumenta: 00047024, tip dokumenta: zelena karta,
številka dokumenta: 1619103, 1576126,
1554864, 1800182, 1524897, 1681846,
1561454, tip dokumenta: AA-PT, številka dokumenta: 00017155, 00029612, 00029613,
tip dokumenta: Z-3, številka dokumenta:
00282651, 00582675, 00679337, 00679345,
00138064, tip dokumenta: 1-AO, številka
dokumenta: 00254949, OD 00637288, DO
00637290, tip dokumenta: AA, številka dokumenta: OD 00532627, DO 00532635, tip
dokumenta: 08-TPO-01, številka dokumenta:
0012016. Ob-8019/09
Adriatic Slovenica obrazce stroge evidence: tip dokumenta: OBR POB 237, številka dokumenta: 00183800, 00153013,
00153492, 00153493, 00175023, 00175024,
tip dokumenta: STANB/03, številka dokumenta: 00085777, tip dokumenta: O, številka
dokumenta: OD 00011063, DO 00011065,
tip dokumenta: zelena karta, številka doku-

menta: 1620038, 1781703, tip dokumenta:
08-TPO-01, številka dokumenta: 00009977,
tip dokumenta: PO-FP-01/0, številka dokumenta: 1123608. Ob-8020/09
Adriatic Slovenica obrazce stroge evidence: tip dokumenta: 07-AZK-01/07,
številka dokumenta: 1926846, 1955688.
Ob-8021/09
Adriatic Slovenica obrazce stroge evidence: tip dokumenta: 08-SVI-02/07, številka
dokumenta: 0062249, 0077347, 0062180,
tip dokumenta: ZAC 4/07, številka dokumenta: 0157334. Ob-8022/09
Adriatic Slovenica obrazce stroge evidence: tip dokumenta: 08-TPO-01, številka dokumenta: 000277, 000282, tip dokumenta: 07-AOD-01, številka dokumenta:
00425068, tip dokumenta: 08-SVI-02/07,
številka dokumenta: 058012. Ob-8023/09
Bajec Barbara, Vodnikova ulica 3, Dob,
odvetniško izkaznico, št. 619/09, izdana pri
Odvetniški zbornici Slovenije. gny-310022
Bajec Nika, Polževa ulica 34, Ajdovščina,
študentsko izkaznico, št. 18080017, izdala
FF v Ljubljani. gnz-310021
Bezjak Andrej, Rečica 107/B, Rečica ob
Savinji, dijaško izkaznico, izdala Srednja
zdravstvena šola Celje. gnh-309914
Božić Dijana, Osterčeva 10, Maribor,
študentsko izkaznico, št. G1004379, izdala
Gradbena fakulteta Maribor. m-1017
Černi Dejan, Rankovci 120, Turnišče,
študentsko izkaznico, št. 81666038, izdala
EPF Maribor. m-1005
Dreisinger Nuša, Gradišče 15, Ožbalt,
vozno karto, št. 13530, izdal Veolia transport.
m-975
Držaj Tomi, Brstje 14/b, Ptuj, študentsko
izkaznico, št. 81642539, izdala EPF Maribor.
m-1028
Dužnik Martin, Hrenovice 35, Postojna,
študentsko izkaznico, št. 71090241, izdala
Univerza v Ljubljani. gng-309940
Đorojević Lenka, Mlinska pot 3, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 42001002,
izdala Akademija za likovno umetnost in
oblikovanje v Ljubljani. gnq-309905
Elektro Maribor, podjetje za distribucijo
električne energije d.d. Maribor, Vetrinjska
ulica 2, bloke za evidentiranje plačil za električno energijo, in sicer od št. 661 do št.
690, od št. 1731 do št. 1760, od št. 5141
do št. 5170 in od št. 1471 do št. 1500.
Ob-8024/09
Eržen Winkler Eva, Vipavska cesta
136, Nova Gorica, študentsko izkaznico,
št. 18090221, izdala Filozofska fakulteta v
Ljubljani. gno-310032
Eurotek Trebnje, d.o.o., Bič 11, Veliki
Gaber, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500007042000, izdana na ime Šarić
Hariz. gnl-309910
Gashi Sabit, Livadna ul. 15, Maribor,
delovno dovoljenje, št. 0564559394. m-987
Global sistem d.o.o., Mašera-Spasićeva
ulica 8, Ljubljana, preklic digitalne
tahografske kartice, objavljene v Ur. l. RS,
št. 98/09. gnx-309923
Global sistem d.o.o., Mašera-Spasićeva
ulica 8, Ljubljana, digitalno tahografsko
kartico, št. 1070500019572001, izdana na
ime Bosić Stojadin. gnw-309924
Hočevar Andrej, Mladinska ulica 4/b,
Vuzenica, študentsko izkaznico, št. 1820 vojaška policija. m-955
Ibrišević Šefket, Gor. Lipnica 218, Gornja
Lipnica, voznikovo kartico za tahograf,
št. V01090001600, izdana 26. 3. 2009.
gns-310028
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Javorič Polona, Brecljeva 1, Šmarje pri
Jelšah, študentsko izkaznico, št. 81651188,
izdala EPF Maribor. m-954
Jereb Tanja, Veliko Mlačevo 70,
Grosuplje, dijaško izkaznico, izdala
Ekonomska šola Ljubljana. gnc-309919
Jevšenak Dušan, Sp. Polskava 210/a,
Pragersko, potrdilo o opravljenem tečaju za
voznika viličarja, izdano na Ljudski univerzi
v Mariboru. m-970
Kirbiš Alen, Prečna ulica 11, Miklavž na
Dravskem polju, dijaško izkaznico, izdala
III gimnazija Maribor, št. 0005926947.
m-1010
Kotori
Kujtim,
Bršljin
6,
Novo
mesto, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500003082001, izdal Cetis Celje.
gnq-310030
Kričak Tamara, Kidričeva cesta 35,
Miklavž na Dravskem polju, vozno karto, št.
12967, izdal Veolia transport. m-971
Krošel Matej, Zg. Prebukovje 14/a,
Šmartno na Pohorju, dijaško izkaznico,
izdala SERŠ Maribor, št. 0006000702.
m-985
Kuronja Bojana, Nuskova 67, Rogašovci,
študentsko izkaznico, št. G1001132, izdala
Fakulteta za gradbeništvo. m-994
Mahkovic Dora, Ob Farjevcu 67,
Ljubljana, preklic študentske izkaznice,
objavljenega v Ur. l. RS, št. 98/09.
gnc-309944
Meze Katarina, Finžgarjeva 7, Lesce,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Jesenice.
gnf-309916
Miodragoviž Željko, Selnica ob Muri 131,
Ceršak, nacionalno poklicno kvalifikacijo NPK. gng-309915
Ogrič Mateja, Triglavska 9, Idrija,
študentsko izkaznico, št. 29007553,
izdala Naravoslovna fakulteta v Ljubljani.
gni-310038
Oiclj Roman, Šmartno 35/a, Šmartno pri
Slov. Gradcu, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500004062000, izdal Cetis Celje.
gno-309907
Omladič Denis, Letuš 111/f, Šmartno ob
Paki, študentsko izkaznico, št. 93632219,
izdala Fakulteta za strojništvo Maribor.
m-961
Pančur
Marjan,
Spitalič
32/a,
Motnik, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500002396000, izdal Cetis Celje.
gnr-310029
Pivec Domen, Ljubljanska cesta 60,
Celje, študentsko izkaznico, št. F0002831,
izdala FF Maribor. m-1009
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Polič Sara, Plintovec 5/p, Zgornja
Kungota, dijaško izkaznico, izdala I.
gimnazija Maribor, št. 12255. m-983
Ramovš Nejc, Češence 27, Novo mesto,
študentsko izkaznico, št. 630701622, izdala
Fakulteta za računalništvo in informatiko
Ljubljana. gne-309942
Ranković Stela, Ulica 7. avgusta 11,
Dob, študentsko izkaznico, št. 29007291,
izdala NTF v Ljubljani. gnz-309921
Rebernik Urška, Lokavec 13, Sv. Ana v
Slov. Goricah, vozno karto, št. 13116, izdal
Veolia transport. m-968
Robar Čavničar Matjaž, Sp. Polskava 19,
Pragersko, službeno izkaznico, št. 1887 vojaška policija. m-974
Rogelj Nina, Ulica Franca - Rozmana 7,
Kranj, študentsko izkaznico, št. 28030573,
izdala Fakulteta za matematiko in fiziko
Ljubljana. gnm-310034
Rupret Ana, Brdnikova ulica 38, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Jožeta
Plečnika Ljubljana. gnd-309943
Sitar Natalija, Jareninski vrh 29/c,
Jarenina, študentsko izkaznico, št. F
0004042. m-976
Slavnić Slobodan, Dogoška cesta
61, Maribor, študentsko izkaznico, št. S
1001031, izdala Fakulteta za strojništvo
Maribor. m-957
SVIZ Območni odbor Ljubljane, Bobenčkova ulica 14, Ljubljana, štampiljko okrogle
oblike, premera 32 mm z napisom Sindikat
vzgoje, izobraževanja in znanosti Slovenije,
OSNOVNA ŠOLA VRHOVCI. gnk-309911
Štuhec Rok, Korenska cesta 38, Spodnji
Duplek, dijaško izkaznico, izdala Prometna
šola Maribor, št. 0005932404. m-1025
Taskovska Milena, Partizanska cesta
12, Maribor, študentsko izkaznico, št.
30803274, izdala Medicinska fakulteta
Maribor. m-1018
Trstenjak Anja, Kapelski vrh 50, Radenci,
študentsko izkaznico, št. 30033194, izdala
Fakulteta za zdravstvene vede Maribor.
m-967
Vidovič Joži, Spodnji Leskovec 26,
Zgornji Leskovec, študentsko izkaznico,
št. 19444657, izdala Ekonomska fakulteta
Ljubljana. gnh-309939
Zagorc Maša, Pot na Polšco 17, Krško,
študentsko izkaznico, št. 18051772, izdala
FF v Ljubljani. gnj-309937
Zalar Branislav, Hrašče 26, Postojna,
digitalno
tahografsko
kartico,
št.
10705000048778000, izdal Cetis Celje.
gnm-309909

Stran

3163

Stran

3164 /
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VSEBINA

Javni razpisi

3097

Javne dražbe

3127

Razpisi delovnih mest

3132

Druge objave

3135

Evidence sindikatov

3148

Objave po Zakonu o medijih

3149

Objave gospodarskih družb
Sklepi o povečanju in zmanjšanju kapitala
Sklici skupščin

3150
3150
3151

Objave po Zakonu o gospodarskih zbornicah

3152

Zavarovanja terjatev

3153

Objave sodišč
Izvršbe
Objave zemljiškoknjižnih zadev
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
Oklici dedičem
Oklici pogrešanih
Sodni preizkusi menjalnih razmerij

3154
3154
3154
3157
3160
3160
3160

Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Spričevala preklicujejo
Drugo preklicujejo

3161
3161
3161
3162
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