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Leto XIX

Javni razpisi
Ob-8459/09
Popravek
V javnem razpisu za izbor kulturnih projektov na področjih umetnosti, ki jih bo v letu
2010 sofinancirala Republika Slovenija iz
proračuna, namenjenega za kulturo (Projektni razpis JPR-UM-2010), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 102 z dne
11. 12. 2009, se v besedilu razpisa v točki
4.1. v prvi alineji črta pogoj, ki pravi: Na
razpis se lahko prijavijo le prijavitelji projektov (upravičene osebe), ki izpolnjujejo
naslednje splošne pogoje: da kot prijavitelji projekta javnih kulturnih programov niso
bili izbrani na 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;
Pravilno se glasi: 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
JP-PROG-2010-2013;
Ministrstvo za kulturo
Ob-8428/09
Ministrstvo za notranje zadeve objavlja
izbor programov oziroma izid javnega razpisa št. 430-60/2009 za izvajanje programov
prostovoljnega vračanja tujcev iz Republike Slovenije in reintegracijskih programov,
št. 430-60/2009, se financira iz Evropskega
sklada za vračanje in sredstev Ministrstva
za notranje zadeve, objavljenega v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 36/09,
pod objavo št. 3721/09, z dne 15. 5. 2009
in na spletni strani Ministrstva za notranje
zadeve:
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje
zadeve, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana,
po pooblastilu organa v sestavi Ministrstva
za notranje zadeve – Policije, Štefanova
ulica 2, 1501 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izvajanje
programov prostovoljnega vračanja tujcev
iz Republike Slovenije in reintegracijskih
programov, ki obsega izvedbo naslednjih
projektov:
1. Informiranje tujcev o možnosti prostovoljne vrnitve;
2. Organizacija vrnitve (prostovoljne
odstranitve) tujcev;
3. Reintegracijski programi;

4. Izobraževanje in usposabljanje.
3. Izid javnega razpisa, izbrani prijavitelj
ter vrednost izbranega programa: za izvedbo programov po predmetnem javnem razpisu je izbrana vloga prijavitelja IOM Ljub
ljana, v okvirni vrednosti 294.000 EUR.
4. Vir sredstev, iz katerih se programi financirajo: sredstva za izvedbo predmetnega
programa so zagotovljena iz Evropskega
sklada za vračanje in proračuna Republike
Slovenije.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 654/09
Ob-8465/09
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list Republike Slovenije, št. 77/07 – uradno prečiščeno
besedilo ZUJIK-UPB-1 in 56/08) in Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega
razpisa (Uradni list Republike Slovenije, št.
93/05) Ministrstvo za kulturo objavlja
javni ciljni razpis
za opravljanje nalog Informacijske
platforme za Jugovzhodno Evropo za
obdobje 2010–2012
(v nadaljevanju:
razpis, oznaka JCR-IPJE-2010–2012)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, Slovenija.
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je opravljanje nalog Informacijske platforme za Jugovzhodno Evropo (IPJE) od leta 2010 do konca leta 2012.
Glavne dejavnosti Informacijske platforme
za Jugovzhodno Evropo (IPJE) so vzpostavitev stične točke Sklada za spodbujanje
kulture na Balkanu (Balkan Incentive Fund
for Culture – BIFC), združevanje podatkov,
vzpostavljanje partnerstev ter zagotavljanje
pretoka informacij o programih sofinanciranja na področju kulture v okviru drugih
multilateralnih organizacij in povezav, ki so
aktivne v Jugovzhodni Evropi.
Sklad za spodbujanje kulture na Balkanu
(Balkan Incentive Fund for Culture – BIFC)
je leta 2006 za poskusno obdobje treh let
ustanovila Evropska kulturna fundacija (European Cultural Foundation), nizozemska
neprofitna ustanova s sedežem v Amsterdamu, v partnerstvu s Human Institute for
Cooperation with Developing Countries (Hivos) in Open Society Institute (OSI).
Evropska kulturna fundacija bo delovanje BIFC še naprej podpirala, izrazila pa je
zainteresiranost za sodelovanje s partnerji
za povečanje učinkovitosti ter večjo prisotnost v regiji. Glede na to, da je Zahodni
Balkan zunanjepolitična prioriteta Slovenije,

in glede na vključitev Slovenije v Svet ministrov za kulturo Jugovzhodne Evrope se je
Ministrstvo za kulturo odločilo, da ustanovi Informacijsko platformo za Jugovzhodno
Evropo, ki bo združevala in krepila pretok
informacij o programih sofinanciranja na področju kulture v tej regiji, ter s financiranjem
stične točke, ki bo okrepila njegovo delovanje, prispeva k delovanju BIFC.
Izbrani izvajalec bo z Ministrstvom za
kulturo sklenil pogodbo o financiranju za
opravljanje nalog Informacijske platforme za
Jugovzhodno Evropo (IPJE) za obdobje od
leta 2010 do konca leta 2012.
2. Razpisno področje
Javni ciljni razpis je namenjen prijavi
ponudb za opravljanje nalog Informacijske
platforme za Jugovzhodno Evropo (IPJE).
Cilji razpisa in naloge Informacijske platforme za Jugovzhodno Evropo (IPJE) so:
– zbiranje in distribucija informacij ter pogojev za sodelovanje pri programih sofinanciranja na področju kulture v okviru Sveta
Evrope, Evropske komisije, Jadransko-jonske pobude, Srednjeevropske pobude, Unesca in drugih medvladnih in mednarodnih
organizacij ter meddržavnih pobud;
– zagotavljanje pomoči in usmeritev prejemnikom sredstev Sklada za spodbujanje
kulture na Balkanu za razvoj njihovih projektov ter spodbujanje sinergijskih učinkov med
različnimi prejemniki in njihovimi projekti;
– spodbujanje uravnotežene geografske
porazdeljenosti podpore iz sredstev Sklada
za spodbujanje kulture na Balkanu na območju Zahodnega Balkana;
– širjenje znanja, izkušenj in dobrih praks,
pridobljenih s podporo Sklada za spodbujanje kulture na Balkanu ter spodbujanje raziskav in razvoja posameznih projektov;
– povečanje vidnosti Sklada za spodbujanje kulture na Balkanu ter promocija
njegovih ciljev na območju celotnega Zahodnega Balkana;
– podpora kulturnemu sektorju na območju Jugovzhodne Evrope ter zagotavljanje
ustreznih storitev za omogočanje in spodbujanje čezmejnega sodelovanja;
– krepitev obstoječih kulturnih mrež in
vzpostavljanje novih partnerstev v Jugovzhodni Evropi ter vzpostavitev platform za
promocijo kulture na lokalnih in regionalnih
ravneh;
Izbrani izvajalec mora začeti opravljati naloge Informacijske platforme za Jugovzhodno Evropo (IPJE) predvidoma marca
2010.
Če se bodo naloge stične točke Sklada
za spodbujanje kulture na Balkanu v okviru Informacijske platforme za Jugovzhodno
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Evropo (IPJE), ki izhajajo iz Memoranduma
o soglasju glede Sklada za spodbujanje kulture na Balkanu med Ministrstvom za kulturo
Republike Slovenije in Evropsko kulturno
fundacijo (Memorandum of Understanding
regarding the Balkan Incentive Fund for Culture (BIFC) between the Ministry of Culture
of the Republic of Slovenia and the European Cultural Foundation (EFC)), spremenile, se lahko z dodatkom k pogodbi ustrezno spremenijo tudi naloge izvajalca nalog
Informacijske platforme za Jugovzhodno
Evropo.
3. Pogoji za sodelovanje na razpisu
3.1. Splošni pogoji:
Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji
(upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje splošne pogoje:
– da so nepridobitne pravne osebe registrirane v Republiki Sloveniji (kot društvo,
zavod ali ustanova) za opravljanje dejavnosti na področju kulture (obvezno dokazilo:
kopija izpiska iz sodnega registra, potrdilo
upravne enote ali pristojnega ministrstva ter
izpisek iz AJPES-a, iz katerih je razvidno, da
je prijavitelj registriran za opravljanje dejavnosti. Izpisek mora odražati aktualno stanje
in ne sme biti starejši od šestih mesecev!
Vlogi mora biti priložen temeljni akt, ustanovitveni akt ali statut prijavitelja). Organizacije, katerih razvid vodi Ministrstvo za kulturo
(društva v javnem interesu in ustanove na
področju kulture), niso dolžne predložiti dokazila;
– da so kot pogodbena stranka Ministrstva za kulturo v letih 2007 do 2009 izpolnjevali vse pogodbene obveznosti (obvezno dokazilo: podpisana izjava v Prijavnem
obrazcu št. 1);
– da prijavi priložijo zaključeno in jasno
finančno zgradbo (obvezno dokazilo: finančna zgradba v Prijavnem obrazcu št. 3).
3.2. Posebni pogoji:
Prijavitelji morajo poleg splošnih pogojev
izpolnjevati tudi posebne pogoje za opravljanje nalog Informacijske platforme za Jugovzhodno Evropo (IPJE):
3.2.1 Kadrovski pogoji za prijavitelje
Prijavitelj mora v prijavi izkazovati naslednja znanja oziroma usposobljenost zaposlenih oziroma sodelavcev za izvedbo
projekta:
– število sodelujočih in njihovo poznavanje kulturnih dogajanj na območju Jugovzhodne Evrope in v EU;
– vzpostavljeni stiki z umetniškimi institucijami, organizacijami in posamezniki na
območju Jugovzhodne Evrope;
– reference pri vodenju mednarodnih
projektov na področju kulture;
– izkušnje na področju informiranja, mreženja, mednarodnega sodelovanja, koordinacije (organizacija seminarjev, konferenc
itd.) in na področju stikov z javnostmi;
– znanje angleščine ter znanje vsaj dveh
jezikov republik bivše SFRJ;
– obvladovanje dela z računalnikom
(programi 'Microsoft Office');
(obvezno dokazilo: opis in priloga k Prijavnemu obrazcu št. 1).
Ravnanje osebja (zaposlenega pri prijavitelju oziroma delo po pogodbi) mora biti
v javnem interesu ter mora odražati neodvisnost pri opravljanju nalog. Prijavitelj ne
sme biti v položaju navzkrižja osebnih interesov z javnim interesom na področju kulture. Osebe, zaposlene pri prijavitelju, kot
tudi osebe, ki bodo opravljale naloge informacijske pisarne na podlagi pogodbenega
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dela (podjemne, avtorske in druge pogodbe)
ne morejo biti člani organizacij, ki prijavljajo
projekte za pridobitev sredstev iz Sklada
za spodbujanje kulture na Balkanu (obvezno dokazilo: podpisana izjava v Prijavnem
obrazcu št. 1).
3.2.2 Prostorski pogoji za prijavitelje
Prijavitelj mora imeti na voljo prostor, namenjen izvajanju aktivnosti stične točke, na
dostopni lokaciji (obvezno dokazilo: opis in
priloga v Prijavnem obrazcu št. 1).
3.2.3. Oprema, ki jo mora imeti prijavitelj
na voljo:
– računalniška oprema, ki ustreza tržno
dostopni opremi s priključkom na internet;
– programska oprema, združljiva z opremo Ministrstva za kulturo in Evropske kulturne fundacije (paket 'Microsoft Office');
– pisarniška oprema (telefon, odzivnik,
fotokopirni stroj, elektronska pošta in drugo);
(obvezno dokazilo: opis in priloga v Prijavnem obrazcu št. 1).
4. Izpolnjevanje pogojev razpisa
Izpolnjevanje razpisnih pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo izmed
uslužbencev ministrstva imenuje ministrica
za kulturo. Komisija za odpiranje vlog bo
predlagala zavržbo vlog neupravičenih prijaviteljev ter nepopolnih in prepoznih vlog.
Ministrstvo lahko v primeru kasnejše ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po že
izdani dokončni odločbi o izboru spremeni odločitev in z izvajalcem ne sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru kasnejše
ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih
obveznosti (nerealizacija programa, dela
programa ali projektov) razveže že sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva povračilo sredstev.
Dokumentacija, ki je priložena vlogi, se
ne vrača!
5. Razpisni kriteriji za izbor izvajalca
Ministrstvo za kulturo bo prispele ponudbe obravnavalo na podlagi spodaj navedenih kriterijev izbora:
– program dela Informacijske platforme
za Jugovzhodno Evropo (IPJE) za leto 2010
(kakovost vsebine in metodologije izvedbe
v skladu z nalogami, navedenimi v točki 2
tega razpisa) – do 18 točk;
– finančni načrt za izvajanje aktivnosti
in delovanja Informacijske platforme za Jugovzhodno Evropo (IPJE) za leto 2010 (na
podlagi Prijavnega obrazca št. 3) – do 18
točk;
– domače in tuje reference prijavitelja in
oseb, ki bodo opravljale naloge Informacijske platforme za Jugovzhodno Evropo. Reference morajo biti relevantne za izvajanje
del, ki so predmet razpisa (kot reference
se štejejo dokazila o izvedbi seminarjev in
delavnic, promocij, tiskovnih konferenc, izdajanju publikacij in tiskovin, aktivni udeležbi
na različnih domačih in tujih dogodkih ipd.)
– do 6 točk;
– načrt delovanja stične točke do leta
2012 in dolgoročna vizija (npr. komplementarnost z redno dejavnostjo predlagatelja,
sinergije s sorodnimi institucijami na evropskem, regionalnem (Jugovzhodna Evropa)
in nacionalnem nivoju) – do 8 točk.
Skupaj predlagatelj lahko doseže od 0
do 50 točk.
6. Uporaba kriterijev: najvišje možno število prejetih točk za prijavo je 50 točk. Prag
za uvrstitev v izbor je doseženih najmanj 40
točk. Izbran bo tisti prijavitelj, ki bo v postopku izbire ocenjen najvišje.

7. Predvidena vrednost razpoložljivih
sredstev
Okvirna vrednost vseh razpoložljivih
sredstev, namenjenih za predmet razpisa
z oznako JCR-IPJE-2010–2012 znaša na
letni ravni predvidoma 50.000 €.
Dokončna višina sredstev za izvajanje
nalog stične točke Informacijske platforme
za Jugovzhodno Evropo (IPJE) za obdobje
2011–2012 bo določena letno na podlagi Zakona o izvrševanju proračuna RS. Opredeljena bo v dodatku k pogodbi o financiranju,
sklenjenem na osnovi poziva Ministrstva za
kulturo izbranemu izvajalcu do 15. novembra tekočega leta za vsako naslednje leto
posebej, v katerem bo izvajalec natančno
opredelil obseg in dinamiko predvidene realizacije programa dela Informacijske platforme za Jugovzhodno Evropo (IPJE) za
posamezno leto.
8. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena do 30. oktobra tekočega
leta oziroma v rokih, kot jih bo določal Zakon
o izvrševanju proračuna RS.
9. Razpisni rok
Razpis se začne 31. decembra 2009 in
zaključi 29. januarja 2010.
10. Razpisna dokumentacija
10.1 Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega razpisa;
– prijavne obrazce;
– št. 1: Podatki o prijavitelju za opravljanje nalog Informacijske platforme za Jugovzhodno Evropo (IPJE);
– št. 2: Vsebinski načrt za opravljanje
nalog Informacijske platforme za Jugovzhodno Evropo (IPJE);
– št. 3: Finančna zgradba opravljanja
nalog Informacijske platforme za Jugovzhodno Evropo (IPJE) za leto 2010;
z obveznimi prilogami (organigram,
reference, življenjepis zaposlenih oziroma
sodelujočih).
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču
ministrstva med uradnimi urami (vsak ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo
od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure).
Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi s spletne strani ministrstva
http://www.mk.gov.si/, kjer najdejo tudi vse
ostale podatke, povezane z izvedbo razpisa.
Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo v času razpisnega roka zainteresiranim
predlagateljem razpisno dokumentacijo tudi
poslati.
10.2 Vloga prijavitelja mora vsebovati
– V celoti izpolnjene in žigosane prijavne
obrazce:
– št. 1: Podatki o prijavitelju za opravljanje nalog Informacijske platforme za Jugovzhodno Evropo (IPJE);
– št. 2: Vsebinski načrt za opravljanje
nalog Informacijske platforme za Jugovzhodno Evropo (IPJE);
– št. 3: Finančna zgradba opravljanja
nalog Informacijske platforme za Jugovzhodno Evropo (IPJE) za leto 2010;
z obveznimi prilogami (organigram, reference, življenjepis zaposlenih oziroma sodelujočih).
Zahtevana obvezna dokazila:
– kopija izpiska iz sodnega registra, potrdilo upravne enote ali pristojnega ministrstva
ter izpisek iz AJPES-a, iz katerih je razvidno,
da je prijavitelj registriran za opravljanje dejavnosti. Izpisek mora odražati aktualno sta-
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nje in ne sme biti starejši od šestih mesecev!
Vlogi mora biti priložen temeljni akt, ustanovitveni akt ali statut prijavitelja;
– podpisana izjava v Prijavnem obrazcu
št. 1 o rednem izpolnjevanju pogodbenih
obveznosti do Ministrstva za kulturo.
11. Oddaja vlog
11.1. Vloga mora biti izpolnjena na predpisanih razpisnih obrazcih in vsebovati vse
obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Vloga mora biti predložena na naslov:
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000
Ljubljana do 29. januarja 2010 oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zapečatenem ovitku
z izpisom na prednji strani: »Ne odpiraj! –
Prijava na javni ciljni razpis, z oznako JCRIPJE-2010–2012.«.
Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba
vlagatelja: naziv in naslov (sedež).
11.2. Za pravočasno šteje vloga, ki je
bila na poštnem naslovu oddana do vključno 29. januarja 2010 oziroma do tega dne
predložena na vložišču Ministrstva za kulturo. Vloge, prispele oziroma oddane po tem
datumu, štejejo za prepozne.
Za nepopolno vlogo šteje tista vloga, ki
ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih
zahteva razpisna dokumentacija.
Upravičeni prijavitelj je tista pravna oseba, katere vloga izpolnjuje splošne pogoje,
določene v besedilu razpisa. Izpolnjevanje
pogojev se ugotavlja na podlagi obveznih
dokazil in vloge.
Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj
seznanil z vsebino javnega ciljnega razpisa
in da se z njo strinja.
Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse vloge, ki:
– jih niso vložile upravičene osebe,
– so prepozne ali
– nepopolne.
12. Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil: Urška Zupanec (e-pošta:
Urska.Zupanec@gov.si, tel. 01/369-59-99).
Uradne ure po telefonu in elektronskih
medijih ministrstva so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 11. ure. Ministrstvo za
kulturo priporoča, da se predlagatelji z vprašanji glede razpisa obrnejo na pristojno
uslužbenko pisno po elektronski pošti.
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
v točki 10.1.
14. Obveščanje o izboru: Ministrstvo za
kulturo bo prijavitelje o izidu razpisa obvestilo najkasneje v enem mesecu po zaključku
odpiranja vlog, ki se bo začelo 2. februarja
2010 ob 10. uri. Ministrstvo za kulturo bo
izbralo izvajalca za opravljanje nalog Informacijske platforme za Jugovzhodno Evropo
(IPJE) po postopku, kot ga določata Zakon
o uresničevanju javnega interesa za kulturo
in Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa.
Ministrstvo za kulturo
Št. 655/09
Ob-8495/09
Na podlagi 68. in 110. člena Zakona
o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno
prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu:
ZMed-UPB1), Uredbe o izvedbi rednega
letnega javnega razpisa za sofinanciranje
projektov iz proračunske postavke za avdiovizualne medije (Uradni list RS, št. 52/03,

Št.

35/04 in 34/06) ter v skladu s Pravilnikom
o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa
(Uradni list RS, št. 93/05) Ministrstvo za
kulturo RS (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) objavlja
redni letni javni razpis
za sofinanciranje projektov iz
proračunske postavke za avdiovizualne
medije v letu 2010 (JPR –AVP –2010)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo RS, Maistrova 10, Ljubljana.
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je financiranje slovenske avdiovizualne produkcije oziroma slovenskih avdiovizualnih del na področju medijev, in sicer:
– kratkih dokumentarnih, igrano-dokumentarnih, igranih, eksperimentalnih in animiranih filmov, ki niso daljši od 27 minut (t.j.
v trajanju do vključno 27 minut),
– srednjemetražnih dokumentarnih, igranih, igrano-dokumentarnih in eksperimentalnih filmov, ki niso daljši od 55 minut (t.j. v trajanju od 30 minut do vključno 55 minut),
– prva epizoda (pilot) serije, s poudarkom na obliki in vsebini, primerni za televizijsko predvajanje in
– projektov, namenjenih za prikazovanje
prek spletnih strani, kar ne vključuje izdelave internetnega portala.
2. Slovenska avdiovizualna dela so dela,
ki so izvorno producirana v slovenskem jeziku ali dela, ki so producirana v madžarskem
in italijanskem jeziku, če so namenjena madžarski ali italijanski narodni skupnosti, ki
živita na območju Republike Slovenije.
3. Zaprošeni znesek financiranja posameznega projekta lahko dosega največ do
80% vseh predvidenih stroškov. Dodeljena
sredstva se lahko porabijo le za namene
pokrivanja uveljavljenih in izkazanih upravičenih stroškov izdelave prijavljenega slovenskega avdiovizualnega dela.
Upravičeni stroški so:
– stroški osebja, neposredno povezani
z izvedbo prijavljenega projekta,
– stroški drugih storitev (avtorski honorarji, stroški izvedbe), ki so neposredno povezani z izvedbo projekta,
– režijski stroški (stroški administracije,
stroški finančnih, računovodskih in drugih
storitev, stroški materiala, potni stroški,…),
ki so nastali neposredno kot rezultat izvedbe projekta.
Davek na dodano vrednost ne sodi med
upravičene stroške.
Kot dokazilo o nastanku stroška je potrebno priložiti kopije računov in dokazila
o plačah ter avtorskih honorarjih, ki so neposredno povezani z izvedbo projekta.
Po končani realizaciji projekta je dokončni obračunski dokumentaciji potrebno priložiti izdelek na ustreznem nosilcu slike in
zvoka.
Dokazila o plačanih računih, plačah in
avtorskih honorarjih je potrebno dostaviti ministrstvu do konca koledarskega leta
(31. 12. 2010), v katerem je bil izplačan sofinancirani delež iz državnega proračuna.
Kolikor bo ministrstvo kadarkoli v času
izvajanja projekta ali kasneje ugotovilo, da
je predlagatelj račun, ki ga je uveljavil kot
strošek tega projekta, uveljavil še v kateremkoli drugem projektu, bo prenehala obveznost ministrstva do prejemnika sredstev,
prejemnik sredstev pa bo moral že prejeta
sredstva vrniti na račun ministrstva skupaj
z zamudnimi obrestmi.

113 / 31. 12. 2009 /

Stran

3257

V primeru, da predlagatelj zneska računa ne uveljavlja v celoti, mora to opredeliti
in navesti v kakšnem odstotku račun uveljavlja.
Pri vseh navedenih stroških je pomembno, da so upravičeni samo, če so nastali pri
delu na projektu (npr. zaposleni lahko uveljavljajo samo ure, ko so izvajali aktivnosti
namenjene projektu).
Za vsak strošek, pri katerem ministrstvo
ob pregledu zahtevka za izplačilo ne najde
neposredne povezave med nastankom stroška in izvedbo projekta, ne glede na to, ali ta
dejansko obstaja, lahko ministrstvo od prejemnika sredstev zahteva dodatna pojasnila
ali izjavo, ki dokazujejo nastanek stroška za
izvedbo projekta.
Ob vsaki bistveni spremembi projekta, ki
je predmet sofinanciranja, je potrebno takoj
obvestiti Ministrstvo za kulturo RS.
4. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za razpis v sprejetem proračunu za leto 2010 je 1.550.000 EUR, oziroma toliko, kolikor bo znašala proračunska
postavka 3991 – Programi za avdiovizualne
medije.
5. Splošni pogoji za sodelovanje na razpisu
Na javni razpis se lahko prijavijo:
– pravne ali fizične osebe (samostojni
podjetniki) ki so registrirane za produkcijo
avdiovizualnih in/ali filmskih del, (v nadaljnjem besedilu: producent) na dan objave
razpisa v Uradnem listu RS;
– izdajatelji vsebin, ki so registrirani za
produkcijo avdiovizualnih in/ali filmskih del,
ne glede na način razširjanja.
Na razpisu lahko sodelujejo tudi predlagatelji, katerih delovanje se v pomembnem
delu sofinancira z javnimi sredstvi (proračun
države ali lokalne skupnosti, RTV prispevek
itd.).
V primeru, da predlagatelj z istim projektom sodeluje na drugih razpisih, ki zagotavljajo sredstva iz državnega ali lokalnih
proračunov ali virov EU, ali je sredstva že
pridobil, mora to dejstvo najaviti v obrazložitvi finančne konstrukcije projekta.
Predlagatelj mora v vlogi podati izjavo,
da projekt ne bo sofinanciran iz državnega
ali lokalnih proračunov ali virov EU več kot
80% predračunske vrednosti projekta.
V primeru kršitve tega določila lahko ministrstvo kadarkoli razdre pogodbo s prejemnikom sredstev in zahteva vračilo sredstev
v skladu s pogodbo.
Če se na razpis prijavi veliko ali srednje
podjetje, ki izvaja program prestrukturiranja
na podlagi Smernic Skupnosti za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah
(2004/C 244/02), je tako pomoč pred dodelitvijo potrebno priglasiti Evropski komisiji.
Podjetja morajo o izvajanju oziroma neizvajanju tovrstnega programa podati izjavo, ki
je sestavni del prijavnega obrazca.
6. Posebni pogoji za sodelovanje na razpisu:
– Predlagatelji na razpisu lahko kandidirajo z največ tremi projekti.
– Predlagatelj mora za vsak projekt oddati samostojno vlogo. Kolikor bo predlagatelj prijavil več kot 3 projekte, se bo obravnavalo tiste tri, ki bodo prispeli prvi, vse
naslednje vloge pa se zavržejo. V primeru,
da je oddanih več vlog istočasno, se zavržejo vse vloge.
Predlagatelji ne morejo kandidirati na
tem razpisu z istimi projekti, s katerimi kan-
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didirajo na kateremkoli javnem razpisu Ministrstva za kulturo RS ali njegovega proračunskega uporabnika (Filmski sklad RS
– javni sklad).
7. Obvezna dokazila, ki jih mora predložiti predlagatelj projektov (našteta dokazila
je potrebno predložiti vsem projektom, razen
če je pri posameznem dokazilu navedeno
drugače):
– obrazec št. 1 – obrazec vloge za sofinanciranje
avdiovizualnega
projekta
z osnovnimi podatki o prijavitelju,
– obrazec št. 2 – finančni načrt,
– obrazec št. 3 – rekapitulacija finančnega predračuna,
– obrazec št. 4 – distribucijski načrt ali
marketinški načrt
– izjava št. 1 – ali je prijavitelj podjetje, ki
izvaja program prestrukturiranja na podlagi
Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (2004/C 244/02),
– izjava št. 2 – o realiziranosti pogodbenih obveznosti do Ministrstva za kulturo RS
in njegovih proračunskih uporabnikov, kar
potrdita Filmski sklad RS in Direktorat za
medije na MK,
– izjava št. 3 – o verodostojnosti navedenih podatkov,
– izjava št. 4 – o programski volji izdajatelja medija,
– izjava št. 5 – o maksimalnem sofinanciranju projekta do višine 80% celotne
vrednosti projekta iz državnega ali lokalnih
proračunov ali virov EU,
– izjavo koproducentov in drugih sofinancerjev projekta o zagotavljanju predvidenih
sredstev,
– izjavo koproducentov o prenosu pooblastil na nosilca produkcije (priskrbi predlagatelj sam),
– izpisek iz poslovnega registra Republike Slovenije – ministrstvo bo po uradni
dolžnosti pridobilo omenjeni izpisek. V primeru, da razpolagate z izpiskom, ki ni starejši od 30 dni, ga, prosimo, zaradi pospešitve postopka priložite. Ta priloga sicer ni
obvezna.
Poleg zgoraj navedenih obrazcev in izjav, ki so tudi sestavni del razpisnega besedila, pa so obvezne priloge še:
– sinopsis (na eni strani),
– scenarij (za igrane in dokumentarnoigrane projekte),
– scenarij ali podrobna razdelava vsebin
in raziskovalnega pristopa (za dokumentarna dela),
– scenarij ali podrobna razdelava vsebin
in pristopa (za spletne projekte),
– vzorec animacije ali vzorčni film (za
animirane filme),
– komentar režiserja (ali ustvarjalne ekipe pri spletnih straneh) o strukturi in vizualnih smernicah projekta (na eni strani),
– kratek življenjepis in filmografija režiserja in ustvarjalne ekipe,
– seznam realiziranih del producenta
(vključno s sodelovanjem na festivalih in
nagradami),
– opcijska pogodba z nosilcem avtorskih pravic (v primeru adaptacije avtorskega
dela).
8. Predlagatelji, ki niso realizirali pogodbenih obveznosti iz preteklih let do Ministrstva za kulturo RS, ali imajo neurejena
pogodbena razmerja ali neporavnane obveznosti z ministrstvom, oziroma z njegovimi
posrednimi proračunskimi uporabniki (npr.
Filmskim skladom RS – javnim skladom), ne
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morejo kandidirati na tem razpisu oziroma
ne morejo biti sprejeti v sofinanciranje.
9. Splošni razpisni kriteriji (skupaj možnih 40 točk):
– kvaliteta scenarija ali zasnove projekta
– od 0 do 10 točk,
– profesionalnost projekta izvedbe – od
0 do 10 točk,
– izvirnost in inovativnost v rabi medija –
od 0 do 10 točk,
– reference ustvarjalne ekipe – od 0 do
10 točk.
10. Prednostni razpisni kriteriji (točke se
dodelijo avtomatično, v kolikor predlagatelj
oziroma projekt izpolnjuje pogoje):
– Projekt je vsebinsko namenjen otrokom: 5 točk,
– Projekt režiserja – debitanta (1. ali 2.
delo): 5 točk,
– Projekt, ki se navezuje na temo knjige
in bralne kulture: 5 točk.
Skupaj možnih točk posameznega ocenjevalca je 55.
11. Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija
za odpiranje vlog, ki jo za področje, ki je
predmet razpisa, imenuje ministrica.
Komisija za odpiranje vlog bo predlagala
zavrženje vlog predlagateljev, ki ne izpolnjujejo razpisnih pogojev.
12. Na razpisu bodo izbrani tisti projekti, ki bodo v postopku izbire ocenjeni
z večjim številom točk. Dokončni izbor bo
opravljen v skladu z razpoložljivimi finančnimi sredstvi.
13. Rok za porabo dodeljenih sredstev:
dodeljena sredstva morajo biti porabljena
v proračunskem letu 2010.
14. Razpis se prične z dnem 31. 12.
2009 in se zaključi z dnem 5. 2. 2010.
15. Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni list, obrazci št. 1, 2, 3 in 4 ter
izjave št. 1, 2, 3, 4 in 5.
Razpisno besedilo in razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku
dvignejo v glavni pisarni Ministrstva za kulturo RS (Maistrova 10, 1000 Ljubljana). Razpisno besedilo in razpisna dokumentacija sta
na voljo tudi na spletni strani Ministrstva za
kulturo: http://www.mk.gov.si. (javni razpisi).
16. Vpogled v razpisno dokumentacijo:
prijavitelji lahko pogledajo v razpisno dokumentacijo v glavni pisarni Ministrstva za
kulturo RS (Maistrova 10, 1000 Ljubljana).
17. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznem
prijavnem obrazcu in mora vsebovati vse
obvezne priloge in podatke, ki so določeni
v razpisni dokumentaciji.
Prijavitelj mora oddati en izvod popolne
vloge v pisni obliki in eno elektronsko kopijo
skenirane vloge v formatih: .txt, .pdf, .doc,
Jpeg, Gif, Bmp, .mov, .avi, Mp3, Aiff. Samo
vloga, ki je vložena v pisni in elektronski
obliki, predstavlja popolno vlogo. Skenirana
kopija vloge mora biti podpisana in žigosana. Skenirana kopija mora biti istovetna
pisnemu izvirniku vloge.
Kolikor se v postopku ugotovi, da elektronska kopija ni istovetna pisnemu izvirniku, se vloga zavrne.
Vloga v pisni obliki mora biti vezana na
način, ki onemogoča neopazno odstranjevanje ali dodajanje dokumentov 1.
1
Npr: ročno izpisane zaporedne številke
na posameznih listih vloge, parafa na vsaki
strani vloge.

Za vsak posamezen projekt mora predlagatelj izpolniti prijavni obrazec in prijave
predložiti v ločenih kuvertah.
Vloga mora biti predložena na naslov:
Ministrstvo za kulturo RS, Maistrova 10,
Ljubljana, najkasneje do 5. 2. 2010, oziroma
najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena poštna pošiljka v zapečateni kuverti
z oznako na prednji strani: Ne odpiraj – javni
razpis za AV medije (JPR-AVP-2010). Na
hrbtni strani kuverte mora biti navedba predlagatelja: naziv in naslov oziroma sedež.
Po preteku navedenega datuma, t.j. po
5. 2. 2010, vlog ni več mogoče spreminjati
in/ali dopolnjevati.
Vloge, ki bodo prispele ali bodo datirane
po datumu iz prejšnjega odstavka, se bodo
štele za prepozne.
Ministrstvo bo pri odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse prepozne in
nepopolne vloge ter vloge, ki jih ni vložila
upravičena oseba.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ni v celoti izpolnjena ali ne vsebuje vseh obveznih
dokazil, ki jih zahtevata besedilo razpisa in
besedilo razpisne dokumentacije.
Vloge, ki ne bodo skladne s 1. točko
razpisnega besedila (predmet razpisa), se
zavrnejo.
Iz postopka razpisa bodo prav tako izločene vse vloge posameznega predlagatelja, ki ne bo upošteval omejitve prijave
števila projektov na razpis, ki je navedena
v točki 6.
Odpiranje prispelih vlog bo potekalo
v prostorih Ministrstva za kulturo RS 20 dni
po končanem razpisnem roku.
18. Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil: branko.jezovsek@gov.si
(tel. 01/369-59-83), maja.lapanja@gov.si
(tel. 01/300-58-00).
19. Strokovna komisija bo na podlagi
ocen in razpoložljivih sredstvih izdelala predlog sofinanciranih projektov. Dokončno odločitev o izboru in sofinanciranju posameznega projekta sprejme ministrica na osnovi
predloga strokovne komisije.
20. Ministrstvo bo predlagatelje o izidih
razpisa obvestilo najkasneje v 60 dneh po
zaključku odpiranja vlog.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da preliminarne rezultate razpisa posreduje javnosti, takoj po podpisu odločbe.
21. Prijavitelj lahko v roku 30 dni od prejema sklepa o (ne)izbiri, ki ga na predlog
komisije sprejme ministrica, vloži tožbo. Vložena tožba ne zadrži morebitnega podpisa
pogodb z drugimi izbranimi prijavitelji.
22. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji
razpisa.
23. Ministrstvo za kulturo RS bo v januarju 2010 za vse zainteresirane prijavitelje
na razpisu organiziralo delavnico na temo:
»kako pravilno pripraviti vlogo«. Informacija
o datumu delavnice bo objavljena na spletni
strani ministrstva.
Ministrstvo za kulturo RS
Št. 99/2009
Ob-8458/09
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) ter
v skladu s Poslovnim in finančnim načrtom
za leto 2009 Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, ki ga je
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Vlada Republike Slovenije sprejela na 33.
redni seji dne 24. junija 2009, in s 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
objavlja
javni razpis
sofinanciranja tehniškega izobraževanja
dijakov iz držav Zahodnega Balkana
v Sloveniji za šolsko leto 2010/2011
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izobraževanja dijakov, državljanov držav
Zahodnega Balkana, na tehniških smereh
v srednješolskem izobraževanju in sicer po
programih srednjega strokovnega izobraževanja, poklicno-tehniškega izobraževanja
ali programih strokovnih tehniških gimnazij
v Republiki Sloveniji.
Sofinanciranje bo podeljeno za šolsko
leto 2010/2011, v katerem morajo biti dijaki
prvič vpisani v dotični letnik programa iz
prejšnjega odstavka, in do zaključka izobraževanja po tem programu.
Sredstva za sofinanciranje se dodelijo za
izobraževanje dijaka na javnoveljavni (akreditirani) izobraževalni ustanovi in javnoveljavnem (akreditiranem) izobraževalnem
programu za pridobitev uradne formalne
javnoveljavne stopnje izobrazbe, za katero
dijak prejme javnoveljavno spričevalo.
2. Vrednost javnega razpisa in višina sofinanciranja
Vrednost razpisa je 200.000,00 EUR.
Višina sofinanciranja mesečne štipendije znaša za posameznega dijaka 200,00
EUR mesečno za 10 mesecev v posameznem šolskem letu za posamezen letnik
izobraževanja, torej skupno 2.000,00 EUR
za posamezno šolsko leto za sofinanciranje življenjskih stroškov in drugih stroškov
izobraževanja.
3. Pogoji javnega razpisa
Do sofinanciranja izobraževanja so upravičene poklicne srednje tehniške in srednje
strokovne šole ter strokovne tehnične gimnazije v Republiki Sloveniji, ki izvajajo programe iz prve točke tega razpisa, ki:
a) bodo v šolskem letu 2010/2011 na
podlagi zakona, ki v Republiki Sloveniji ureja srednješolsko izobraževanje, v Republiki
Sloveniji izvajale program srednjega strokovnega izobraževanja, poklicno-tehniškega
izobraževanja ali program strokovne tehniške gimnazije, ki mora biti vključen v seznam srednješolskih izobraževalnih programov na spletni strani ministrstva, pristojnega
za šolstvo, http://www.mss.gov.si/si/delovna_podrocja/srednjesolsko_izobrazevanje/programi_v_ss/#c5880;
b) bodo v izobraževanje iz prejšnje alineje
skladno z zahtevami zakonodaje s področja
srednješolskega izobraževanja redno vpisale
tuje državljane iz držav Zahodnega Balkana,
ki so v Republiko Slovenijo prišli z namenom
izobraževanja na takem programu, in izpolnjujejo pogoje iz naslednjega odstavka.
Dijak, ki ga prijavitelj prijavlja za sofinanciranje, mora izpolnjevati sledeče pogoje:
a) je državljan katere izmed sledečih držav in sicer Hrvaške, Srbije, Črne gore, Bosne in Hercegovine, Kosova ali Makedonije
in ima v tej državi stalno prebivališče, ter
hkrati ni državljan Republike Slovenije,
b) bo v šolskem letu 2010/2011 vpisan
v program iz prejšnjega odstavka tega razpisa,
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c) se bo v šolskem letu 2010/2011 prvič vpisal v dotični letnik izobraževalnega
programa,
d) se v Republiki Sloveniji ne izobražuje na podlagi posebne mednarodne (dvostranske ali večstranske) pogodbe ali druge
oblike izmenjave, razen dogovorov o vzajemnosti,
e) je oziroma bo predhodno raven izobraževanja zaključil izven Republike Slovenije,
f) v Republiki Sloveniji hkrati ne prejema
Zoisove ali državne štipendije ali štipendije
za Slovence v zamejstvu in Slovence po
svetu,
g) njegovi starši oziroma zakoniti zastopniki nimajo začasnega ali stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji oziroma niso
diplomatski ali konzularni predstavniki tujih
držav v Republiki Sloveniji,
h) ni v delovnem razmerju oziroma ne
opravlja samostojne registrirane dejavnosti
v Republiki Sloveniji ali v tujini,
i) ni vpisan v evidenco brezposelnih oseb
pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje ali pristojnem organu v tujini.
4. Dokumentacija
Prijava na razpis mora vsebovati v celoti
izpolnjeno prijavnico, žigosano in podpisano
s strani zakonitega zastopnika prijavitelja.
Prijavnici iz prejšnjega odstavka morajo
biti priložena dokazila o izpolnjevanju pogojev:
a) fotokopija veljavnega potnega lista
vsakega za sofinanciranje prijavljenega dijaka,
b) potrdilo o sprejemu ali vpisu na izobraževalni program v šolskem letu 2010/2011,
iz katerega mora biti razviden tudi letnik
vpisa ter program, za dijaka, ki se bo na program prvič vpisal v šolskem letu 2010/2011,
oziroma če je dijak na isti program že vpisan, prijavitelj predloži potrdilo o vpisu dijaka v šolskem letu 2009/2010, če prijavitelj
vlogo oddaja pred izvedbo vpisa v šolsko
leto 2010/2011; če prijavitelj vlogo odda po
izvedbi vpisa, mora predložiti originalno potrdilo o vpisu v šolsko leto 2010/2011, za
dijake, ki se bodo v tem šolskem letu vpisali
v višji letnik, pa tudi potrdilo o vpisu v šolsko
leto 2009/2010. Iz vseh predloženih potrdil
iz te alineje mora biti razviden tudi letnik
vpisa ter program dijaka,
c) spričevalo zadnjega obiskovanega
izobraževalnega programa, ki ga izda izobraževalna institucija v tujini, za vsak zaključen razred oziroma letnik, ter zaključnega
izpita, če je ta predpisan z izobraževalnim
programom.
Vsa dokazila iz prejšnjega odstavka, z izjemo dokazila iz točke b), morajo biti originali oziroma overjeni prepisi. Originalov ali
overjenih prepisov sklad ne vrača.
Prijavi morajo biti priložene tudi sledeče
originalne lastnoročno podpisane izjave na
obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije,
za vsakega za sofinanciranje prijavljenega
dijaka:
a) izjava dijaka oziroma če je dijak mladoletna oseba izjava njegovega zakonitega
zastopnika, s katero soglaša, da prijavitelj
tega dijaka prijavi na javni razpis za pridobitev sredstev za sofinanciranje njegovega
izobraževanja,
b) izjava staršev oziroma zakonitih zastopnikov dijaka, da nimajo začasnega ali
stalnega prebivališča v Sloveniji oziroma
niso diplomatski ali konzularni predstavniki
tujih držav v Sloveniji.
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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 96091-7111002-110085,
o čemer ob prijavi predloži dokazilo o izvedenem plačilu.
5. Izbirni postopek in razmejitvena merila
Postopek javnega razpisa vodi v skladu
z določbami zakona, ki ureja splošni upravni
postopek, komisija. Komisijo s sklepom imenuje direktor javnega sklada.
Javni razpis se določi z odprtim rokom
prijave. V postopku javnega razpisa z odprtim rokom prijave prejmejo sredstva tisti
upravičenci, ki izpolnjujejo pogoje razpisa in
sicer po vrstnem redu prispelih popolnih vlog
do porabe sredstev.
Če bo na isti dan prispelo več popolnih
vlog, ki izpolnjujejo pogoje, kot je še razpoložljivih sredstev, se za odločitev o upravičencih uporabi sledeča razmejitvena merila, pri
čemer se vsako naslednje merilo upošteva
le, če vlog ni mogoče razvrstiti po predhodnem merilu:
1. nižje povprečno število let sofinanciranja vseh prijavljenih dijakov posameznega
prijavitelja;
2. višji delež mest znotraj razpoložljivega števila vpisnih mest, določenih z razpisom za vpis, ki jih bo prijavitelj zapolnil z za
sofinanciranje prijavljenimi dijaki.
Komisija pripravi predlog upravičencev
tako, da nanj uvrsti tudi tistega prijavitelja,
ki bi glede na višino sredstev, ki so razpoložljiva za javni razpis, prejel le sorazmerni
del zaprošenih sredstev, pri čemer se temu
prijavitelju dodelijo sredstva le v sorazmernem delu zaprošenega zneska do skupne
višine razpoložljivih sredstev za posamezni
javni razpis.
Vloge prijaviteljev, ki prispejo po porabi
sredstev in pred pretekom odprtega roka,
se zavrnejo.
6. Obravnavanje vlog in trajanje sofinanciranja
Direktor javnega sklada vsem prijaviteljem izda odločbo o izidu razpisa.
Pred podpisom pogodbe o sofinanciranju
mora prijavitelj, katerega vloga je bila izbrana
za sofinanciranje, predložiti potrdilo o vpisu
v šolskem letu 2010/2011 za vsakega dijaka,
za katerega je bilo odobreno sofinanciranje,
če to potrdilo še ni bilo predloženo v postopku odločanja o dodelitvi sofinanciranja.
Po dokončnosti odločbe in predložitvi dokazil iz prejšnjega odstavka bo javni sklad
z izbranimi prijavitelji sklenil pogodbo o sofinanciranju.
Pogodbo o sofinanciranju je mogoče izvrševati le za tekoče šolsko leto, njeno izvrševanje pa se nadaljuje v naslednjem šolskem
letu, če prijavitelj izkaže, da dijaki, za katere
je prijavitelj prejel sredstva za sofinanciranje
izobraževanja, izpolnjujejo pogoje za nadaljevanje izobraževanja in so se vpisali v višji
letnik na isti izobraževalni ustanovi.
7. Nakazilo sredstev
Nakazilo sredstev za prvo leto se lahko
izvrši po sklenitvi pogodbe o sofinanciranju
in sicer javni sklad nakaže sredstva na poslovni račun prijavitelja na podlagi veljavne
pogodbe o sofinanciranju praviloma v roku
osmih dni od podpisa pogodbe.
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Nakazilo sredstev za vsako naslednje
šolsko leto se lahko izvrši šele po predložitvi
dokazil o izpolnjevanju pogojev za nadaljevanje sofinanciranja.
Prijavitelj sme prejeta sredstva porabiti
izključno za namen, za katerega jih je pridobil.
8. Pogodbene obveznosti
Pogoje iz tega razpisa morajo prijavitelj in vsak sofinancirani dijak izpolnjevati
celoten čas izobraževanja, ki je predmet
sofinanciranja.
Dijaki morajo redno napredovati v višji
letnik in program zaključiti v predpisanem
roku, o čemer mora prijavitelj predložiti
ustrezna dokazila.
S pogodbo bodo podrobneje urejena tudi
druga določila pogodbenega razmerja.
9. Dostopnost dokumentacije in način
prijave
Javni razpis, prijavnica in vsi potrebni
obrazci so na voljo na spletni strani www.
sklad-kadri.si ter na naslovu Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in
štipendije na Dunajski 22 v Ljubljani v poslovnem času, in sicer ponedeljek, torek in
četrtek med 9. in 15. uro, ob sredah med 9.
in 16. uro ter ob petkih med 9. in 14. uro.
10. Rok in način oddaje prijav
Prijavitelji morajo prijavo in sicer v celoti
izpolnjeno in podpisano prijavnico skupaj
z dokazili predložiti Javnemu skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (s pripisom:
za 85. javni razpis) in točnim naslovom prijavitelja na hrbtni strani.
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 četrtek, 30. september 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, ob sredah med 9. in 16. uro ter ob
petkih med 9. in 14. uro.
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.
Prijavitelji, ki bodo oddali nepopolne vloge, bodo pozvani k dopolnitvi prijave. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelj ne bo dopolnil v skladu z zahtevo za dopolnitev, bodo
zavržene.
Vloge, ki ne bodo izpolnjevale pogojev
javnega razpisa, bodo zavrnjene.
11. Dodatne informacije: dodatne informacije so na voljo pri Sabini Mikuletič
na e-poštnem naslovu: sabina.mikuletic@sklad-kadri.si oziroma telefonsko ali
osebno, vsak delovni dan v času uradnih ur
med 9. in 12. uro, ob sredah pa tudi med 14.
in 16. uro, tel. 01/434-15-50.
Javni sklad Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije
Ob-8466/09
Javni razpis
Garancije Sklada za bančne kredite
z ugodno obrestno mero (P1TP)
1. Izvajalec javnega razpisa
Izvajalec javnega razpisa je:
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Firma: Javni sklad Republike Slovenije
za podjetništvo.
Skrajšana firma: Slovenski podjetniški
sklad.
Sedež: 2000 Maribor, Trubarjeva 11.
Javni razpis je usklajen z Ministrstvom za
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo v vlogi
nosilca proračunske postavke.
2. Pravna podlaga za izvedbo javnega
razpisa
Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju: Sklad) objavlja javni razpis na podlagi
Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 102/07 ZPOP-1),
Zakona o javnih skladih (Uradni list RS,
št. 77/08), Ustanovitvenega akta Javnega
sklada Republike Slovenije za podjetništvo
(Uradni list RS, št. 112/04, 11/07, 43/08),
Sprememb Poslovnega in finančnega načrta Slovenskega podjetniškega sklada za leto
2009 (sklep Vlade RS št 47602-37/2008/14
z dne 29. 10. 2009), Poslovnega in finančnega načrta Slovenskega podjetniškega
sklada za leto 2010 (sklep Vlade RS, št.
47601-30/2009/11 z dne 17. 12. 2009),
Splošnih pogojev poslovanja Slovenskega
podjetniškega sklada (8. 4. 2009 veljavni
z dne 3. 9. 2009), Uredbe komisije (ES) št.
1998/2006 z dne 15. december 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de
minimis (Uradni list Evropske unije L 379/5)
in priglašene sheme »de minimis« pomoči
»(št. priglasitve M002-5715334-2007/I), Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (UPB2,
Uradni list RS, št. 44/07), Zakon o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99 in spremembe), Proračuna Republike Slovenije za
leto 2009 (Uradni list RS, št. 114/07), Rebalansa proračuna Republike Slovenije za
leto 2009 (Uradni list RS, št. 26/09, 59/09
ter Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2010 in 2011 (Uradni
list RS, št. 99/09).
3. Predmet javnega razpisa
Predmet razpisa so garancije Sklada za
bančne kredite z ugodno obrestno mero, ki
jih razpisuje Sklad v sodelovanju z naslednjimi bankami: Banka Celje d.d., Gorenjska
Banka d.d., Raiffeisen Banka d.d., Poštna
banka Slovenije d.d., BKS Bank AG, Hypoalpe-adria bank d.d., Probanka d.d., Deželna Banka Slovenije d.d., Banka Volksbank
d.d., Abanka Vipa d.d., Banka Koper d.d.,
Nova kreditna banka Maribor d.d., Factor
banka d.d.
Namen javnega razpisa je spodbujanje
podjetij za izvedbo projektov, ki omogočajo
konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti
in izboljšanja financiranja obratnih sredstev
v težjih gospodarskih razmerah. Še posebej
je razpis namenjen spin off podjetjem, ki
intenzivno sodelujejo z institucijami znanja.
Ugodnost kredita je izražena v nižji obrestni
meri, ročnosti kredita in možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kreditov. Garancija
Sklada predstavlja povečano možnost pridobitve kredita za tista podjetja, ki nimajo
zadostnih jamstev za zavarovanje bančnega kredita ali za podjetja, ki želijo del svojih
jamstev sprostiti za nov investicijski ciklus.
4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
4.1 Splošni pogoji
Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala
in srednje velika podjetja (v nadaljevanju
MSP), ki so organizirana kot gospodarske
družbe ali samostojni podjetniki posamezni-

ki, razen če je v nadaljnjem besedilu javnega razpisa drugače določeno.
V okvir MSP po tem razpisu sodijo podjetja, ki imajo vsaj 1 zaposlenega in manj
kakor 250 zaposlenih, prav tako imajo letni
promet, ki ne presega 50 milijonov EUR
in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43
milijonov EUR.
Podlagi za pridobitev letnega prometa in
bilančne vsote sta:
– bilanca stanja na dan 31. 12. 2008 in
izkaz poslovnega izida za leto 2008 za odpiranja vlog do 31. 3. 2010,
– bilanca stanja na dan 31. 12. 2009 in
izkaz poslovnega izida za leto 2009 za vsa
nadaljnja odpiranja,
– za podjetja, ustanovljena v letu 2010
velja, da se upoštevajo podatki na podlagi
bilance stanja in izkaza poslovnega izida
od dneva ustanovitve do zadnjega dne preteklega meseca, glede na mesec oddaje
vloge na Sklad.
Za izpolnjevanje osnovnega pogoja vsaj
1 zaposlenega v podjetju se število zaposlenih preverja z izjavo o zaposlenih na zadnji
dan preteklega meseca glede na mesec oddaje vloge na Sklad. Samostojni podjetnik
posameznik se v svojem podjetju upošteva
v številu zaposlenih.
V okvir MSP sodijo tudi nova podjetja in
spin off podjetja.
Novo podjetje za potrebe tega razpisa
je podjetje, ki izpolnjuje zgoraj naštete pogoje in ni registrirano več kot 42 mesecev
do dneva vložitve vloge ter izplačuje plače
(za samostojne podjetnike prispevke) vsaj
4 mesece.
Spin-off podjetje za potrebe tega razpisa
je podjetje, ki izpolnjuje zgoraj naštete pogoje in ni registrirano več kot 42 mesecev
in katere družbenik je ali je bil raziskovalec
v delovnem razmerju v javnem raziskovalnem (JRZ) ali javnem visokošolskem (JVZ)
zavodu. Podjetje deluje na osnovi večjega
obsega znanja JRZ ali JVZ (objava vsaj
2 člankov na »Web of knowledge«) in je
nastala z aktivnim sodelovanjem te organizacije.
Ostala določila za opredelitev velikosti
MSP se upoštevajo merila iz Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008, z dne 6. 8.
2008. Prilogo 1 Uredbe Komisije (ES) št.
800/2008, z dne 6. 8. 2008 najdete na spletni strani http://www.podjetniskisklad.si/index.php?id=109.
Ob tem opozarjamo tudi na drugi odstavek 6. člena Priloge 1 Uredbe Komisije
(ES) št. 800/2008, ki govori o tem, da se za
podjetje, ki ima partnerska podjetja ali povezana podjetja podatki, tudi glede števila
zaposlenih, določijo na podlagi računovodskih izkazov in drugih podatkov podjetja ali
na podlagi konsolidiranih zaključnih računov
podjetja ali konsolidiranih zaključnih računov podjetja, v katerega je podjetje vključeno za namene konsolidacije, če ti obstajajo.
Podatkom se prištejejo podatki za vsako
partnersko podjetje.
Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja, ki:
– opravljajo dejavnost razvrščeno v naslednja področja, oddelke, skupine in razrede, skladno z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in
Uradni list RS, št. 17/08):
– področje A – Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo,
– oddelek 05 – Pridobivanje premoga,
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– so v težavah na podlagi računovodskih
izkazov za leto 2008 za odpiranja do 31. 3.
2009 in so v težavah na podlagi računovodskih izkazov za leto 2009 za odpiranja od
31. 3. 2009 naprej skladno z opredelitvijo
2. člena Zakona o pomoči za reševanje in
prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah.
Podjetje je v težavah:
– v primeru kapitalskih družb, kadar
tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba v zadnjih
dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine
osnovnega kapitala,
– v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami
preteklih let, doseže polovico kapitala, ki je
prikazan v računovodski evidenci in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih, dosegla višino četrtine kapitala, ki je prikazan
v računovodskih izkazih,
– ali je podjetje v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije),
– imajo neporavnane obveznosti do Republike Slovenije,
– podjetja, ki pridobivajo pomoč po posebnem programu za reševanje in prestrukturiranje,
– so navedena v seznamu podjetij, na
podlagi Sklepa o objavi seznama poslovnih subjektov, (Uradni list RS, št. 43/07 in
spremembe), s katerimi, na podlagi določb
Zakona o preprečevanju korupcije (ZPKor;
Uradni list RS, št. 02/04), ne smejo poslovati
naročniki iz prvega, drugega in tretjega odstavka 28. člena ZPKor,
– so v preteklem obdobju 3 let (odobritev sredstev 2007-2009), že dobila državno
pomoč in niso izpolnila finančnih obveznosti
do Sklada.
Skupni znesek pomoči na podlagi pravila
de minimis:
Skupni znesek pomoči, dodeljen istemu
podjetju na podlagi pravila de minimis ne
sme presegati 200.000 EUR v obdobju treh
let od zadnjega prejema takšne pomoči, ne
glede na obliko ali namen pomoči. Omenjeni
znesek se zniža na vrednost 100.000 EUR
za podjetja, ki delujejo v cestno prometnem
sektorju.
V skladu s 5. točko 2. člena Uredbe Komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe
pri pomoči de minimis se skupaj s pomočjo
de minimis v zvezi z istimi upravičenimi stroški ne sme dodeliti še državna pomoč, če
bi takšna kumulacija povzročila intenzivnost
pomoči, ki presega že določeno intenzivnost za posebne okoliščine vsakega primera
v uredbi o skupinskih izjemah ali v odločbi,
ki jo je sprejela Komisija.
Pri dodeljevanju pomoči je potrebno upoštevati še merilo nujnosti državnih pomoči.
Projekt, s katerim vlagatelj kandidira na
razpis, mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– podjetje mora zagotavljati ohranjanje
zaposlenih (izhodišče število zaposlenih
delavcev na zadnji dan preteklega meseca
glede na mesec oddaje vloge) projekt se
lahko zaključi najkasneje do 31. 12. 2013,
– podjetje mora izboljšati tehnološko
opremljenost in delovne pogoje z vidika
ohranitve delovnih mest in dodane vrednosti na zaposlenega, razen če se upravičeni stroški projekta nanašajo le na obratna
sredstva,
– podjetje mora imeti zaprto finančno
konstrukcijo in zagotovljeno likvidnost za
dobo trajanja kredita,
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– projekt mora biti realiziran v Republiki
Sloveniji.
4.2. Kreditni in garancijski pogoji:
– višina upravičenih stroškov projekta ni
omejena, upoštevajo se neto stroški projekta brez DDV,
– maksimalna skupna višina bančnega
kredita, ki je zavarovan z garancijo Sklada,
je 1.000.000 EUR, od tega je lahko maksimalni znesek kredita namenjen financiranju
obratnih sredstev 200.000 EUR in maksimalni znesek namenjen financiranju nematerialnih projektov 200.000 EUR,
– garancije v višini 80% glavnice kredita
brez obresti se odobrijo za vse upravičene
stroške projekta,
– obrestna mera za kredit pri banki je
EURIBOR 6 mesečni+1,2%,
– odplačilna doba kredita, namenjenega
financiranju 100% obratnih sredstev, je od
1,5 do 3 let, odplačilna doba kredita, namenjenega financiranju projektov brez ali delno
z obratnimi sredstvi, je od 1,5 do 7 let,
– za odplačevanje glavnice kredita, namenjenega financiranju projekta brez ali delno z obratnimi sredstvi je možen moratorij
do dveh let, če ga odobri tudi banka, moratorij se šteje v odplačilno dobo, moratorij
na glavnico kredita namenjenemu financiranju 100% obratnih sredstev, je največ 6
mesecev,
– stroški kredita se določijo v skladu s tarifo banke,
– provizija za odobritev in vodenje garancije znaša 0,5% od vrednosti garancije
enkratno,
– zavarovanje kredita izvede banka
v skladu z njenimi pogoji poslovanja,
– zavarovanje garancije: Sklad z banko sklene sporazum o zavarovanju svojega
dela terjatve, na podlagi katerega bo banka
pooblaščena za celotni postopek zavarovanja in postopek izterjave neplačanega dela
glavnice in obresti kredita; pogodbenici se
bosta poplačali v skladu z Obligacijskim zakonikom.
5. Merila za izbor prejemnikov
Vse popolne vloge, ki bodo izpolnjevale pogoje za kandidiranje in bodo skladne
z namenom javnega razpisa, bo ocenila
komisija za dodelitev sredstev na osnovi
naslednjih meril:
– kvantitativna (zaposleni, lastna udeležba, dinamika rasti čistih prihodkov, tržna naravnanost, vpliv na okolje, delež zaprošenih
obratnih sredstev v čistih prihodkih podjetja,
povečanje dodane vrednosti na zaposlenega, neposredna prodaja izven trga RS, status novega podjetja).
Podjetja s statusom spin off podjetja se
ne točkujejo po kvantitativnih merilih. Namesto tega točkovanja se upošteva mnenje Ministrstva za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo (to mnenje pridobi Sklad za
vsako posamezno vlogo s statusom spin off
podjetja) za spin off podjetja.
– kvalitativna (ocena na podlagi vsebine
poslovnega načrta in/ali osebne predstavitve/intervjuja vlagatelja in/ali ogleda lokacije in/ali referenc podjetja in/ali ekonomske
upravičenosti projekta glede na situacijo na
trgu in glede na realnost izvedbe ter analize
finančnega položaja podjetja).
Natančno razdelana merila s točkovnikom so sestavni del razpisne dokumentacije
(poglavje III Merila za ocenjevanje projektov).
Projekt, ki je prejel 60 ali več točk od
možnih 100 točk po kvantitativnih merilih
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preide v analizo s kvalitativnimi merili, prav
tako preidejo v kvalitativno analizo tudi spin
off podjetja na podlagi pozitivnega mnenja
izdanega s strani Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.
V primeru, da je projekt prejel manj kot
60 točk po kvantitativnih merilih, takoj pridobi negativno mnenje v kvalitativnem delu
in ne more pridobiti garancije Sklada. Prav
tako takoj pridobi negativno mnenje tudi
projekt spin off podjetja, ki je prejel negativno mnenje s strani Ministrstva za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo in ne more
pridobiti garancije Sklada.
Z analizo po kvalitativnih merilih vloga
pridobi pozitivno oziroma negativno mnenje.
Komisija za dodelitev sredstev poda
predlog Upravi Sklada v odločanje za vse
popolne in ustrezne vloge, s pridobljenim
pozitivnim kot tudi negativnim mnenjem.
V primeru, da pridobi več vlagateljev pozitivno mnenje, kot je na razpolago razpisanih sredstev, imajo prednost tisti vlagatelji,
ki izpolnjujejo definicijo spin off podjetja, za
vse ostale primere pa velja, da imajo prednost tisti vlagatelji, ki so pridobili več točk
v kvantitativni oceni. V primeru istega števila
točk imajo prednost vlagatelji, ki so pridobili
več točk pri dinamiki rasti čistih prihodkov
podjetja.
Uprava Sklada sprejme končno odločitev s sklepom o odobritvi oziroma sklepom
o neodobritvi vloge.
6. Višina garancijskega potenciala, ki je
na razpolago za javni razpis
Skupna višina razpisanih sredstev za izdajanje garancij je 10.000.000 EUR.
7. Upravičeni stroški projekta
Garancija se odobri za dolgoročni namenski kredit.
Kredit se lahko porabi za:
– materialne investicije, ki pomenijo
stroške nakupa nove tehnološke opreme1,
nakupa zemljišč2, stroške komunalnega in
infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroške gradnje in/ali nakupa objekta3,
– nematerialne investicije, ki pomenijo
prenos tehnologije v obliki nakupa patentiranih pravic, licenc, znanja in nepatentiranega
tehničnega znanja,
– obratna sredstva (nakup materiala, blaga, storitev, promocija, plače, davčne obveznosti, stroški testiranja.).
Med upravičene stroške ne spada nakup cestno prevoznih sredstev. To velja tudi
v primeru obratnih sredstev.
Podjetje mora ohraniti predmet investicije v območju regije in v podjetju vsaj tri
leta po zaključku projekta za isti namen.
Predmet investicije torej ne sme biti v tem
času prodan, oddan v najem ali leasing tretjim osebam.
Predmet projekta je dovoljeno kupiti le od
tretjih oseb po tržnih pogojih. Tretja oseba
ne sme biti več kot 25% povezana (lastniški
delež ali glasovalne pravice) s podjetjem1
Za novo tehnološko opremo se upošteva
vsa nerabljena oprema izdelana vsaj v letu
2009.
2
Nakup zemljišča mora biti v neposredni
povezavi z namenom celotne razvojne investicije. Upravičeni strošek naložbe v zemljišče
lahko predstavlja max. 10% višine upravičenih
stroškov celotne investicije.
3
V primeru nakupa starih objektov, je potrebno predložiti cenitev objekta, izdelane s
strani neodvisne institucije.
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prejemnikom. Prav tako materialne investicije ne more kupiti od oseb v sorodstvenem
razmerju z lastnikom.
Državna pomoč po pravilu de minimis
(priglašena shema »Program ukrepov za
spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti
za obdobje 2007–2013 – de minimis«, št.
priglasitve M002-5715334-2007/I), se odobri za upravičene stroške projekta, nastale
od 1. 1. 2010 do 31. 3. 2011. Za datum nastanka stroška se šteje nastanek dolžniško
upniškega razmerja.
8. Rok v katerem morajo biti izdane garancije sklada
Garancije Sklada se izdajajo do 31. 3.
2011. Garancije ni mogoče odobriti za tiste bančne kredite, ki nadomeščajo stare
kredite.
9. Roki za predložitev vlog
Roki za predložitev vlog so: 15. 2., 5. 4.,
15. 5., 15. 6., 15. 9. in 15. 10. vse v letu
2010 oziroma do porabe sredstev.
Merilo za pravočasno prispelo vlogo je
poštni žig odtisnjen na ovojnici, ki za obravnavo na posameznem roku ne sme biti kasnejši od datuma roka. V primeru neposredne predložitve vloge pa datum vpisan na
potrdilu Sklada o prejemu pošiljke.
Javni razpis bo odprt do porabe sredstev oziroma preklica. Ko bodo vsa razpisana sredstva porabljena, bo Sklad objavil
zaprtje razpisa v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Sredstva na razpisu lahko ostanejo nerazporejena v kolikor ne zadoščajo za pokrivanje celotnega planiranega sofinanciranja
opredeljenega v finančni konstrukciji vloge,
ki bi bila naslednja upravičena do sofinanciranja.
Vloge, ki bodo prispele po roku za predložitev vloge se obravnavajo v naslednjem
odpiranju.
Vloge, ki bodo prispele po objavi zaprtja
javnega razpisa se kot prepozne zavržejo.
10. Datumi odpiranja vlog
Odpiranje se bo izvedlo v roku treh delovnih dni od navedenih rokov za predložitev vlog.
Odpiranje vlog ni javno.
11. Obveščanje o izboru
Komisija za dodelitev sredstev bo obravnavala vse pravočasne, popolne in pravno
formalno ustrezne vloge. Uprava Sklada
bo o njih s sklepom odločila v zakonskem
roku.
Služba državnih pomoči Sklada bo, najkasneje v roku 75 dni od roka za odpiranje
vlog, posredovala vlagateljem sklep o odobritvi ali neodobritvi garancije Sklada.
Rezultati razpisa so informacije javnega
značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh Sklada. Zoper sklep o odobritvi oziroma neodobritvi garancije Sklada je možno
sprožiti upravni spor na Upravno sodišče
Republike Slovenije.
12. Razpoložljivost razpisne dokumentacije in dodatne informacije
Razpisna dokumentacija vsebuje: navodila, besedilo javnega razpisa, merila za
ocenjevanje projekta, vzorec prijavnega lista, vzorec pogodbe o izdaji garancije.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva
v pisni obliki na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada, Trubarjeva 11, Maribor,
v pisarni št. 1, pri višjem referentu 1 za
državne pomoči in rizične naložbe (Marjana Šipek), vsak delovni dan, med 9. in
14. uro in na spletni strani www.podjetniskisklad.si.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Vse ostale informacije dobite na telefonskih številkah: (02) 234 12 74 – Bojana
Mikeln, (02) 234 12 88 – Boris Ritlop, (02)
234 12 42 – Jasna Kepnik Hiter in (02) 234
12 64 – mag. Boštjan Vidovič ali na e-pošti
bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.
13. Vsebina vloge
1. Prijavni list za garancijo Sklada za
bančni kredit z ugodno obrestno mero P1TP (spletni obrazec, ki ga najdete na naslovu www.podjetniskisklad.si/razpisi obvezno
izpolnite in posredujte v tiskani in elektronski
obliki, skladno z navodili spletnega obrazca.
2. Poslovni načrt, bilanca stanja in izkaz poslovnega izida za leto 2008 in 2009
(za odpiranje 15.2. priložite oceno bilance
stanja in izkaza poslovnega izida). Za podjetja ustanovljena v letu 2010 velja, da morajo
priložiti računovodske izkaze od dneva ustanovitve do zadnjega dne preteklega meseca, glede na mesec oddaje vloge na Sklad.
3. Pozitiven bančni sklep o odobritvi
kredita, zavarovanega z garancijo Sklada.
4. Bonitetna dokazila (datum izdaje
bonitetnega dokazila ne sme biti starejši od
60 dni glede na datum oddaje vloge):
a) za gospodarske družbe: SBON-1
(AJPES),
b)
za
samostojne
podjetnike:
BON-1/SP (AJPES) in potrdilo o plačanih
davkih od pristojne davčne izpostave.
5. Izjava vlagatelja o številu zaposlenih na zadnji dan preteklega meseca glede
na mesec oddaje vloge na Sklad, podpisana
s strani odgovorne osebe.
6. Velja samo za podjetja s statusom
spin off podjetja-Potrdilo o izpolnjevanju
pogojev za status spin-off podjetja iz tega
razpisa, izdano s strani JRZ oziroma JVZ
podpisano s strani odgovorne osebe. Potrdilo mora vsebovati obrazložitev z ustreznimi
dokumenti, ki dokazujejo izpolnjevanje definicije spin off podjetja po tem razpisu.
7. Velja samo za podjetja s statusom
novega podjetja - Potrdilo o izplačevanju
plač za 4 mesece z dokazili o nakazilih:
Obračun zneskov plač z davki in prispevki in potrdilo banke o nakazilih plač iz
transakcijskega računa z razvidnimi datumi
nakazil.
Priložene listine so osnova za ocenjevanje.
Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju od št. 1 do št. 5 oziroma 6 in predložena v pisni obliki. Posredovana elektronska
oblika prijavnega lista in natisnjena oblika
spletnega obrazca prijavnega lista morata biti enaki. V primeru razlik med oddano
natisnjeno obliko in elektronsko obliko se
bo upoštevala natisnjena oblika prijavnega
lista.
Sklad lahko od vlagatelja zahteva tudi
dodatno dokumentacijo.
Če vloga ne bo popolna, bo vlagatelj
pisno pozvan k dopolnitvi vloge. Če vloga
v predvidenem roku (največ 5 dni) ne bo
dopolnjena oziroma spremenjena, se kot
nepopolna zavrže.
Vloga, ki ne izpolnjuje pogojev iz razpisa,
se kot neustrezna zavrne.
Vsi podatki iz vloge so javni, razen tisti,
ki jih vlagatelj posebej označi kot poslovno
skrivnost. Kot poslovno skrivnost lahko vlagatelj označi posamezen podatek oziroma
del vloge. Poslovna skrivnost se ne more
nanašati na celotno vlogo in na podatke
potrebne za oceno vloge po merilih javnega
razpisa.

14. Oddaja vlog
Vlogo v pisni obliki vloži vlagatelj po pošti ali neposredno na sedež Slovenskega
podjetniškega sklada na naslov: Slovenski
podjetniški sklad, Trubarjeva 11, 2000 Maribor, s pripisom »Ne odpiraj – Vloga za garancijo sklada za kredit z ugodno obrestno
mero - P1/TP«.
Neposredna predložitev vlog na sedežu
Sklada (Trubarjeva 11, Maribor) je možna
vsak delovni dan v pisarni št. 05 – poslovni
sekretariat med 9. in 15. uro.
15. Ostale zahteve
Vlagatelji kateri bodo prejeli pozitivni
sklep bodo morali:
– hraniti vso dokumentacijo v zvezi s projektom v skladu z veljavnimi predpisi, vendar
najmanj 5 let od datuma prenehanja garancije, za potrebe bodočih preverjanj. Pred iztekom tega datuma je lahko ta rok podaljšan
zakonsko ali pa ga lahko podaljša Sklad,
– zagotoviti dostop do celotne dokumentacije v zvezi s projektom vsem organom, ki
so vključeni v spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije javnega razpisa.
Slovenski podjetniški sklad
Ob-8467/09
Javni razpis
Garancije Sklada za bančne kredite
s subvencijo obrestne mere (P1)
1. Izvajalec javnega razpisa
Izvajalec javnega razpisa je:
Firma: Javni sklad Republike Slovenije
za podjetništvo.
Skrajšana firma: Slovenski podjetniški
sklad.
Sedež: 2000 Maribor, Trubarjeva 11.
Javni razpis se izvaja na podlagi s strani
Organa upravljanja potrjenega programa,
ki ga izvaja upravičenec »Program Garancijskega sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere« (odločbe Organa upravljanja o dodelitvi sredstev št. OP
RR/1/2/05-0-MG). Javni razpis je usklajen
z Ministrstvom za gospodarstvo v vlogi posredniškega telesa.
2. Pravna podlaga za izvedbo javnega
razpisa
Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju: Sklad) objavlja javni razpis na podlagi
Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 102/07 ZPOP-1),
Zakona o javnih skladih (Uradni list RS,
št. 77/08), Ustanovitvenega akta Javnega
sklada Republike Slovenije za podjetništvo
(Uradni list RS, št. 112/04, 11/07, 43/08,
71/09), Poslovnega in finančnega načrta
Slovenskega podjetniškega sklada za leto
2010 (sklep Vlade RS, št. 47601-30/2009/11
z dne 17. 12. 2009) Splošnih pogojev poslovanja Slovenskega podjetniškega sklada (8. 4. 2009 veljavni z dne 3. 9. 2009),
Uredbe sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L, št.
210 z dne 31. 7. 2006, s spremembami),
Uredbe ES št. 45/2001 (UL L 008, 12. 1.
2001), Uredbe komisije (ES) št. 1828/2006
z dne 8. december 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006
ter Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega
parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za
regionalni razvoj (UL L 371/1 z dne 27. 12.
2006 in spremembe), Dopolnjenega Programa ukrepov za spodbujanje podjetništva
in konkurenčnosti za obdobje 2007–2013
(sklep Vlade RS številka 31001-1/2009/3
z dne 5. 3. 2009), Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske ko-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
hezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list
RS, št. 17/09, 40/09), Uredbe komisije (ES)
št. 1998/2006 z dne 15. december 2006
o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis (Uradni list Evropske unije
L 379/5) in priglašene sheme »de minimis«
pomoči »Program ukrepov za spodbujanje
podjetništva in konkurenčnosti za obdobje
2007–2013 – de minimis« (št. priglasitve
M002-5715334-2007/I), Zakona o pomoči
za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (UPB2, Uradni list RS,
št. 44/07), Zakon o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99 in spremembe) Proračuna
Republike Slovenije za leto 2009 (Uradni
list RS, št. 99/09), ter Zakona o izvrševanju
proračunov Republike Slovenije za leti 2010
in 2011 (Uradni list RS, št. 99/09).
3. Predmet javnega razpisa
Predmet razpisa so garancije Sklada za
bančne kredite s subvencijo obrestne mere,
ki jih razpisuje Sklad v sodelovanju z naslednjimi bankami: Banka Celje d.d., Gorenjska
Banka d.d., Raiffeisen Banka d.d.,Poštna
banka Slovenije d.d., BKS Bank AG, Hypoalpe-adria bank d.d., Probanka d.d., Deželna Banka Slovenije d.d., Banka Volksbank
d.d., Abanka Vipa d.d., Banka Koper d.d.,
Nova kreditna banka Maribor d.d., Nova
Ljubljanska banka d.d., Factor banka d.d.,
SKB d.d.
Namen javnega razpisa je spodbujanje
podjetij za izvedbo operacij, ki omogočajo
konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti
in izboljšanja financiranja obratnih sredstev
v težjih gospodarskih razmerah. Ugodnost
kredita je izražena v nižji obrestni meri, ročnosti kredita in možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kreditov. Garancija Sklada
predstavlja povečano možnost pridobitve
kredita za tista podjetja, ki nimajo zadostnih
jamstev za zavarovanje bančnega kredita
ali za podjetja, ki želijo del svojih jamstev
sprostiti za nov investicijski ciklus.
4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
4.1 Splošni pogoji
Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala
in srednje velika podjetja (v nadaljevanju
MSP, ki so organizirana kot gospodarske
družbe ali samostojni podjetniki posamezniki), razen če je v nadaljnjem besedilu
javnega razpisa drugače določeno.
V okvir MSP po tem razpisu sodijo podjetja, ki imajo vsaj 1 zaposlenega in manj
kakor 250 zaposlenih, prav tako imajo letni
promet, ki ne presega 50 milijonov EUR
in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43
milijonov EUR.
Podlagi za pridobitev letnega prometa in
bilančne vsote sta:
– bilanca stanja na dan 31. 12. 2008 in
izkaz poslovnega izida za leto 2008 za odpiranja vlog do 31. 3. 2010,
– bilanca stanja na dan 31. 12. 2009 in
izkaz poslovnega izida za leto 2009 za vsa
nadaljnja odpiranja,
– za podjetja, ustanovljena v letu 2010
velja, da se upoštevajo podatki na podlagi
bilance stanja in izkaza poslovnega izida
od dneva ustanovitve do zadnjega dne preteklega meseca, glede na mesec oddaje
vloge na Sklad.
Za izpolnjevanje osnovnega pogoja vsaj
1 zaposlenega v podjetju se število zaposlenih preverja z izjavo o zaposlenih na zadnji
dan preteklega meseca glede na mesec od-
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daje vloge na Sklad. Samostojni podjetnik
posameznik se v svojem podjetju upošteva
v številu zaposlenih v podjetju.
Za opredelitev MSP se upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št.
800/2008, z dne 6. 8. 2008. Prilogo 1 Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008, z dne 6. 8.
2008 najdete na spletni strani http://www.
podjetniskisklad.si/index.php?id=109.
Ob tem opozarjamo tudi na drugi odstavek 6. člena Priloge 1 Uredbe Komisije
(ES) št. 800/2008, ki govori o tem, da se za
podjetje, ki ima partnerska podjetja ali povezana podjetja podatki, tudi glede števila
zaposlenih, določijo na podlagi računovodskih izkazov in drugih podatkov podjetja ali
na podlagi konsolidiranih zaključnih računov
podjetja ali konsolidiranih zaključnih računov podjetja, v katerega je podjetje vključeno za namene konsolidacije, če ti obstajajo.
Podatkom se prištejejo podatki za vsako
partnersko podjetje.
Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja, ki:
– opravljajo dejavnost razvrščeno v naslednja področja, oddelke, skupine in razrede, skladno z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07
in 17/08):
– področje A – Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo,
– oddelek 05 – Pridobivanje premoga,
– so v težavah na podlagi računovodskih
izkazov za leto 2008 za odpiranja do 31. 3.
2009 in so v težavah na podlagi računovodskih izkazov za leto 2009 za odpiranja od
31. 3. 2009 naprej skladno z opredelitvijo
2. člena Zakona o pomoči za reševanje in
prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah.
Podjetje je v težavah:
– v primeru kapitalskih družb, kadar
tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba v zadnjih
dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine
osnovnega kapitala,
– v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami
preteklih let, doseže polovico kapitala, ki je
prikazan v računovodski evidenci in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih, dosegla višino četrtine kapitala, ki je prikazan
v računovodskih izkazih,
– ali je podjetje v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije,
– imajo neporavnane obveznosti do Republike Slovenije,
– podjetja, ki pridobivajo pomoč po posebnem programu za reševanje in prestrukturiranje,
– so navedena v seznamu podjetij, na
podlagi Sklepa o objavi seznama poslovnih subjektov, (Uradni list RS, št. 43/07 in
spremembe), s katerimi, na podlagi določb
Zakona o preprečevanju korupcije (ZPKor;
Uradni list RS, št. 02/04), ne smejo poslovati
naročniki iz prvega, drugega in tretjega odstavka 28. člena ZPKor,
– so v preteklem obdobju 3 let (odobritev sredstev 2006–2008), že dobila državno
pomoč in niso izpolnila finančnih obveznosti
do Sklada.
Skupni znesek pomoči na podlagi pravila
de minimis:
Skupni znesek pomoči, dodeljen istemu
podjetju – končnemu prejemniku na podlagi pravila de minimis ne sme presegati
200.000 EUR v obdobju treh let od zadnjega

113 / 31. 12. 2009 /

Stran

3263

prejema takšne pomoči, ne glede na obliko
ali namen pomoči. Omenjeni znesek se zniža na vrednost 100.000 EUR za podjetja, ki
delujejo v cestno prometnem sektorju.
V skladu s 5. točko 2. člena Uredbe Komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe
pri pomoči de minimis se skupaj s pomočjo
de minimis v zvezi z istimi upravičenimi stroški ne sme dodeliti še državna pomoč, če
bi takšna kumulacija povzročila intenzivnost
pomoči, ki presega že določeno intenzivnost za posebne okoliščine vsakega primera
v uredbi o skupinskih izjemah ali v odločbi,
ki jo je sprejela Komisija.
Operacija, s katero vlagatelj kandidira na
razpis, mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– podjetje mora zagotavljati ohranjanje
zaposlenih (izhodišče število zaposlenih
delavcev na zadnji dan preteklega meseca
glede na mesec oddaje vloge) do zaključka
operacije. Operacija se mora zaključiti najkasneje do 31. 12. 2013,
– podjetje mora izboljšati tehnološko
opremljenost in delovne pogoje z vidika povečanja prihodka podjetja in dobička podjetja ali dodane vrednosti na zaposlenega,
razen če se upravičeni stroški operacije nanašajo samo na financiranje obratnih sredstev,
– podjetje mora imeti zaprto finančno
konstrukcijo in zagotovljeno likvidnost za
dobo trajanja kredita,
– operacija mora biti realizirana v Republiki Sloveniji.
4.2. Kreditni in garancijski pogoji:
– višina upravičenih stroškov operacije
ni omejena, upoštevajo se neto stroški operacije brez DDV,
– maksimalna skupna višina bančnega
kredita, ki je zavarovan z garancijo Sklada,
je 1.500.000 EUR, od tega je lahko maksimalni znesek kredita za namene financiranja obratnih sredstev 200.000 EUR,
– garancije v višini 80% glavnice kredita
brez obresti se odobrijo za upravičene stroške operacije, ki se nanašajo na nakup nove
tehnološke opreme in/ali ko gre za podjetja
s statusom novega podjetja1,
– garancija v višini 60% glavnice kredita
brez obresti se odobri za vse ostale upravičene stroške,
– obrestna mera za kredit pri banki je
EURIBOR 6mesečni+0,5%,
– odplačilna doba kredita, namenjenega
financiranju 100% obratnih sredstev, je od
1,5 do 3 let, odplačilna doba kredita, namenjenega financiranju operacij brez ali delno
z obratnimi sredstvi, je od 1,5 do 10 let,
– za odplačevanje glavnice kredita, namenjenega financiranju operacij brez ali delno z obratnimi sredstvi je možen moratorij
do dveh let, če ga odobri tudi banka, moratorij se šteje v odplačilno dobo, moratorij
na glavnico kredita namenjenemu financiranju 100% obratnih sredstev, je največ 6
mesecev,
– stroški kredita se določijo v skladu s tarifo banke,
– provizija za odobritev in vodenje garancije znaša 0,5% od vrednosti garancije
enkratno,
– zavarovanje kredita izvede banka
v skladu z njenimi pogoji poslovanja,
1
  Novo podjetje je podjetje, ki ni registrirano
več kot 42 mesecev do dneva vložitve vloge ter
podjetje izplačuje plače (za samostojne podjetnike prispevke) vsaj 4 mesece.
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– zavarovanje garancije: Sklad z banko sklene sporazum o zavarovanju svojega
dela terjatve, na podlagi katerega bo banka
pooblaščena za celotni postopek zavarovanja in postopek izterjave neplačanega dela
glavnice in obresti kredita; pogodbenici se
bosta poplačali v skladu z Obligacijskim zakonikom.
5. Merila za izbor upravičencev
Vse formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale pogoje za kandidiranje in bodo
skladne z namenom javnega razpisa, bo
ocenila komisija za dodelitev sredstev na
osnovi naslednjih meril:
– kvantitativna (zaposleni, lastna udeležba, dinamika rasti čistih prihodkov, tržna naravnanost, vpliv na okolje, delež zaprošenih
obratnih sredstev v čistih prihodkih podjetja,
povečanje dodane vrednosti na zaposlenega, neposredna prodaja izven trga RS, status novega podjetja),
– kvalitatitvna (ocena na podlagi vsebine
poslovnega načrta in/ali osebne predstavitve/intervjuja vlagatelja in/ali ogleda lokacije in/ali referenc podjetja in/ali ekonomske
upravičenosti operacije glede na situacijo na
trgu in glede na realnost izvedbe ter analize
finančnega položaja podjetja).
Natančno razdelana merila s točkovnikom so sestavni del razpisne dokumentacije
(poglavje III Merila za izbor upravičencev).
Operacija, ki je prejela 60 ali več točk od
možnih 100 točk po kvantitativnih merilih
preide v analizo s kvalitativnimi merili. V primeru, da je operacija prejela manj kot 60
točk po kvantitativnih merilih, takoj pridobi
negativno mnenje v kvalitativnem delu in ne
more pridobiti garancije Sklada ter subvencije obrestne mere za kredit.
Z analizo po kvalitativnih merilih vloga
pridobi pozitivno oziroma negativno mnenje.
Komisija za dodelitev sredstev poda
predlog Upravi Sklada v odločanje za vse
formalno popolne in pravno formalno ustrezne vloge, s pridobljenim pozitivnim kot tudi
negativnim mnenjem. V primeru, da pridobi
več vlagateljev pozitivno mnenje pri kvalitativni oceni, kot je na razpolago razpisanih
sredstev, imajo prednost tisti vlagatelji, ki
so pridobili več točk v kvantitativni oceni.
V primeru istega števila točk imajo prednost
operacije, ki so pridobile več točk pri dinamiki rasti čistih prihodkov podjetja.
Uprava Sklada sprejme končno odločitev s sklepom o odobritvi oziroma sklepom
o neodobritvi vloge.
6. Višina garancijskega in subvencijskega potenciala, ki je na razpolago za javni
razpis
Skupna višina razpisanih sredstev za izdajanje garancij je 62.000.000 EUR.
Garancija je zavarovana s protigarancijo, ki jo je izdal Evropski investicijski sklad
v okviru Okvirnega programa za konkurenčnost in inovativnost (2007–2013) (CIP
2007–2013).
Investicija kreditojemalca uživa ugodnosti in jamstva, ki je bilo izdano v okviru
Okvirnega programa za konkurenčnost in
inovativnost (2007–2013).
Skupna višina razpisanih sredstev
za subvencioniranje obrestne mere je
8.510.000 EUR.
7. Upravičeni stroški operacije
Garancija in subvencija obrestne mere
se odobri za dolgoročni namenski kredit.
Kredit se lahko porabi za:
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– materialne investicije, ki pomenijo stroške nakupa nove tehnološke opreme2, nakupa zemljišč3, stroške komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroški
gradnje in/ali nakupa objekta4,
– nematerialne investicije, ki pomenijo
prenos tehnologije v obliki nakupa patentiranih pravic, licenc, znanja in nepatentiranega
tehničnega znanja,
– obratna sredstva (nakup materiala, blaga, oziroma denar za financiranje storitev,
promocije, plač, davčnih obveznosti, stroškov testiranja.).
Med upravičene stroške ne spada nakup
cestno prevoznih sredstev.
Predmet operacije je dovoljeno kupiti le
od tretjih oseb po tržnih pogojih. Tretja oseba ne sme biti več kot 25% povezana (lastniški delež ali glasovalne pravice) s podjetjem-upravičencem. Prav tako materialne
investicije ne more kupiti od oseb v sorodstvenem razmerju z lastnikom.
Podjetje mora ohraniti predmet investicije v območju regije in v podjetju vsaj pet
let po zaključku investicije za isti namen.
Predmet investicije torej ne sme biti prodan,
oddan v najem ali leasing tretjim osebam
najmanj v obdobju petih let po zaključku
investicijskega projekta.
Državna pomoč po pravilu de minimis
(priglašena shema »Program ukrepov za
spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti
za obdobje 2007–2013 – de minimis«, št.
priglasitve M002-5715334-2007/I) se odobri za upravičene stroške operacije, nastale
od 1. 1. 2010 do 31. 3. 2011. Za datum nastanka stroška se šteje nastanek dolžniško
upniškega razmerja.
8. Rok v katerem morajo biti izdane garancije sklada: Garancije Sklada se izdajajo
do 31. 3. 2011. Garancije ni mogoče odobriti
za tiste bančne kredite, ki nadomeščajo stare kredite.
9. Razmerje med sredstvi na postavkah
namenskih sredstev EU in slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike
Garancijska sredstva bremenijo:
– Garancijski sklad EU v višini 20.460.000
EUR (od tega 85% sredstev EU – ESRR in
15% sredstev slovenske udeležbe).
Sredstva za subvencijo obrestne mere:
– v višini 8.510.000 EUR – proračun
RS.
10. Delež prispevka EU v celotnih javnih
izdatkih
– Garancijski sklad EU – 85% sredstev
EU, 15% sredstev SLO proračuna
11. Roki za predložitev vlog
Rok za predložitev vlog je: 25. 2., 1. 4.,
5. 5., 5. 6., 5. 7., 5. 9., 5.10. in 5.11., vse
v letu 2010 oziroma do porabe sredstev.
Merilo za pravočasno prispelo vlogo je
poštni žig odtisnjen na ovojnici, ki za obravnavo na posameznem roku ne sme biti kasnejši od datuma roka. V primeru neposredne predložitve vloge pa datum vpisan na
potrdilu Sklada o prejemu pošiljke.
2
Za novo tehnološko opremo se upošteva
vsa nerabljena oprema izdelana vsaj v letu
2009.
3
Nakup zemljišča mora biti v neposredni
povezavi z namenom celotne razvojne investicije. Upravičeni strošek naložbe v zemljišče
lahko predstavlja max. 10% višine upravičenih
stroškov celotne investicije.
4
V primeru nakupa starih objektov, je potrebno predložiti cenitev objekta, izdelane s
strani neodvisne institucije.

Javni razpis bo odprt do 5. 11. 2010
oziroma do porabe sredstev. V primeru, da
bodo vsa razpisana sredstva porabljena
pred 5. 11. 2010, bo Sklad objavil zaprtje
razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije.
Vloge, ki bodo prispele po 5. 11. 2010 ali
na roke za prijavo po objavi zaprtja javnega
razpisa, se kot prepozne zavržejo.
Sredstva na razpisu lahko ostanejo nerazporejena kolikor ne zadoščajo za pokrivanje celotnega planiranega sofinanciranja
opredeljenega v finančni konstrukciji vloge,
ki bi bila naslednja upravičena do sofinanciranja.
12. Datumi odpiranj vlog
Odpiranje se bo izvedlo v roku treh delovnih dni od navedenega roka za predložitev vlog.
Odpiranje vlog ni javno.
13. Obveščanje o izboru in podpis pogodbe
Komisija za dodelitev sredstev bo obravnavala vse pravočasne, formalno popolne in
pravno formalno ustrezne vloge.
Služba državnih pomoči Sklada bo, najkasneje v roku 75 dni od roka za odpiranje
vlog, posredovala vlagateljem sklep o odobritvi ali neodobritvi garancije Sklada.
Rezultati razpisa so informacije javnega
značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh Sklada. Zoper sklep o odobritvi oziroma neodobritvi garancije Sklada je možno
sprožiti upravni spor na Upravno sodišče
Republike Slovenije.
Na podlagi pozitivnega sklepa o izdaji
garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere bo Sklad s podjetjem
podpisal pogodbo o izdaji garancije, podjetje
pa bo z banko podpisalo kreditno pogodbo
in uredilo zavarovanje kredita.
Izpolnjevanje osnovnih pogojev se bo
preverjalo tudi pred podpisom pogodbe.
V primeru, da se bo ugotovilo, da nekdo
ne izpolnjuje pogojev, se pogodbe ne bo
podpisalo.
14. Razpoložljivost razpisne dokumentacije in dodatne informacije
Razpisna dokumentacija vsebuje: navodila, besedilo javnega razpisa, merila za
ocenjevanje operacij, vzorec prijavnega lista, vzorec pogodbe o izdaji garancije in
subvencioniranju obrestne mere.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva
v pisni obliki na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada, Trubarjeva 11, Maribor,
v pisarni št. 1, pri višjem referentu 1 (Marjana Šipek) za državne pomoči in rizične naložbe, vsak delovni dan, med 9. in 14. uro in
na spletni strani www.podjetniskisklad.si.
Vse ostale informacije dobite na tel.
02/234-12-74 – Bojana Mikeln, 02/234-12-42
– Jasna Kepnik-Hiter, 234-12-88 – Boris Ritlop, in 02/234-12-64 – mag. Boštjan Vidovič
ali na e-pošti bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.
15. Vsebina vloge
1. Prijavni list za garancijo Sklada za
bančne kredite s subvencijo obrestne mere
(spletni obrazec, ki ga najdete na naslovu
www.podjetniskisklad.si/razpisi obvezno
izpolnite in posredujte v tiskani in elektronski obliki, skladno z navodili spletnega
obrazca.
2. Poslovni načrt, bilanca stanja in izkaz poslovnega izida za leto 2008 in 2009
(za odpiranje 25. 2. 2010 priložite oceno bilance stanja in izkaza poslovnega izida). Za
podjetja ustanovljena v letu 2010, ki morajo
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priložiti računovodske izkaze od dneva ustanovitve do zadnjega dne preteklega meseca, glede na mesec oddaje vloge na Sklad.
3. Pozitiven bančni sklep o odobritvi
kredita, zavarovanega z garancijo Sklada.
4. Bonitetna dokazila (datum izdaje
bonitetnega dokazila ne sme biti starejši od
60 dni glede na datum oddaje vloge):
a)
za
gospodarske
družbe:
SBON-1(AJPES),
b)
za
samostojne
podjetnike:
BON-1/SP (AJPES) in potrdilo o plačanih
davkih od pristojne davčne izpostave.
5. Izjava vlagatelja o številu zaposlenih na zadnji dan preteklega meseca glede
na mesec prijave, podpisana s strani odgovorne osebe.
6. Potrdilo o izplačevanju plač za 4
mesece z dokazili o nakazilih (velja samo za
podjetja s statusom novega podjetja):
– obračun zneskov plač z davki in prispevki in potrdilo banke o nakazilih plač iz
transakcijskega računa z razvidnimi datumi
nakazil.
Priložene listine so osnova za ocenjevanje in končno izvedbo operacije.
Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju od št. 1 do št. 5 oziroma 6 in predložena v pisni obliki. Posredovana elektronska
oblika prijavnega lista in natisnjena oblika
spletnega obrazca prijavnega lista morata biti enaki. V primeru razlik med oddano
natisnjeno obliko in elektronsko obliko se
bo upoštevala natisnjena oblika prijavnega
lista.
Sklad lahko od vlagatelja zahteva tudi
dodatno dokumentacijo.
Če vloga ne bo popolna, bo vlagatelj
pisno pozvan k dopolnitvi vloge. Če vloga
v predvidenem roku (največ 5 dni) ne bo
dopolnjena oziroma spremenjena, se kot
nepopolna zavrže.
Vloga, ki ne izpolnjuje pogojev iz razpisa,
se kot neustrezna zavrne.
Vsi podatki iz vloge so javni, razen tisti,
ki jih vlagatelj posebej označi kot poslovno
skrivnost. Kot poslovno skrivnost lahko vlagatelj označi posamezen podatek oziroma
del vloge. Poslovna skrivnost se ne more
nanašati na celotno vlogo in na podatke
potrebne za oceno vloge po merilih javnega
razpisa.
16. Oddaja vlog
Vlogo v pisni obliki vloži vlagatelj po pošti
ali neposredno na sedež Slovenskega podjetniškega sklada na naslov: Slovenski podjetniški sklad, Trubarjeva 11, 2000 Maribor,
s pripisom »Ne odpiraj – Vloga za garancijo sklada za bančne kredite in subvencijo
obrestne mere - P1«.
Neposredna predložitev vlog na sedežu
Sklada (Trubarjeva 11, Maribor) je možna
vsak delovni dan v pisarni št. 05 – poslovni
sekretariat, med 9. in 15. uro.
17. Ostale zahteve
Vlagatelji katerih vloge bodo v postopku
ocenjevanja ocenjene pozitivno bodo morali:
– upoštevati zahteve glede informiranja
in obveščanja javnosti, kakor to narekuje 9.
člen Uredbe Sveta (ES) št. 1828/2006 (Uradni list EU L št. 371, 27. 12. 2006),
– hraniti vso dokumentacijo v zvezi
z operacijo v skladu z veljavnimi predpisi,
vendar najmanj 5 let od datuma prenehanja
garancije, za potrebe bodočih preverjanj.
Pred iztekom tega datuma je lahko ta rok
podaljšan zakonsko ali pa ga lahko podaljša Sklad,

Št.

– zagotoviti dostop do celotne dokumentacije v zvezi z operacijo vsem organom, ki
so vključeni v spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije javnega razpisa,
– pri izvajanju operacije zadostiti naslednjim ciljem:
– učinkovitost izrabe naravnih virov
(energetska učinkovitost, učinkovita raba
vode in surovin),
– okoljska učinkovitost (uporaba najboljših tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov, ločeno zbiranje
odpadkov),
– trajnostna dostopnost (spodbujanje
okolju prijaznejših načinov prevoza),
– zmanjšanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oziroma strokovnih ocen vplivov na okolje za posege,
kjer je to potrebno).
Slovenski podjetniški sklad
Št. 410-288/2009
Ob-8427/09
Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta
14, 6250 Ilirska Bistrica na podlagi Odloka
o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto
2010 (Uradni list RS, št. 1/09 z dne 9. 1.
2009), Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS,
št. 45/08 – ZKme-1 z dne 9. 5. 2008), Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za
pospeševanje razvoja kmetijstva in gozdarstva v Občini Ilirska Bistrica za programsko obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št.
12/08 z dne 1. 2. 2008), mnenja Ministrstva
za kmetijstvo, gozdarstvo in razvoj podeželja, št. priglasitve: K-BE176-5880416-2007
z dne 19. 12. 2007, objavlja
javni razpis
za dodelitev sredstev državne pomoči
za ohranjanje in razvoj kmetijstva in
podeželja v Občini Ilirska Bistrica
v letu 2010
I. Predmet razpisa
Predmet razpisa je dodelitev proračunskih sredstev (državnih pomoči) za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini
Ilirska Bistrica v letu 2010.
Okvirna višina razpisanih sredstev za navedene ukrepe znaša za skupinske izjeme
51.600,00 evrov in za pomoči po pravilu »de
minimis« 12.100,00 evrov.
II. Splošne določbe in osnovni pogoji za
kandidiranje
Upravičenci:
Upravičenci po tem razpisu so navedeni
pri vsakem namenu razpisa.
Splošne finančne določbe:
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo – ureditev pašnikov
in trajnih nasadov, posodabljanje kmetijskih
gospodarstev, izvedba programov izobraževanja oziroma katerakoli druga dejavnost,
ki se bo izvajala v letu 2010 in bo predmet
prijave na razpis za dodelitev sredstev na
področju kmetijstva ne sme biti začeta pred
izdajo upravnega akta (odločbe) upravičencu o dodelitvi sredstev. Upravičeni stroški po
tem razpisu so tisti, ki bodo nastajali v obdobju od izdaje upravnega akta do 10. novembra 2010 (skrajni rok za oddajo zahtevka za
izplačilo državne pomoči).
2. Dokazila/plačani računi za izvedene
aktivnosti, ki jih upravičenec priloži skupaj
z zahtevkom za izplačilo, morajo biti z datumom iz zgoraj navedenega obdobja.
3. Za pomoči dodeljene po pravilu »de
minimis« se upoštevajo upravičeni stroški
od 1. 1. 2010 do 10. 11. 2010.
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III. Nameni razpisa
Pomoči dodeljene po uredbi za skupinske izjeme
(Uredba komisije (ES) št. 1857/2006)
A. Sofinanciranje naložb v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo
A1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo
Višina razpisanih sredstev:
proračunska postavka 4001110 – Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno
proizvodnjo – posodabljanje kmetijskih gospodarstev: 21.000,00 evrov
proračunska postavka 4001111 – Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo – trajni nasadi: 10.500,00
evrov.
Sofinancirajo se:
1. naložbe v hleve s pripadajočo opremo
(oprema za krmljenje, molžo, izločke) za
prirejo mleka, jajc in mesa,
2. naložbe v skladišča za krmo s pripadajočo opremo,
3. nakup kmetijske mehanizacije in opreme, vključno z računalniško opremo,
4. prva postavitev ekstenzivnih travniških sadovnjakov ter prva postavitev oziroma prestrukturiranje intenzivnih trajnih nasadov sadovnjakov,
5. nakup in postavitev rastlinjakov in plastenjakov, vključno s pripadajočo opremo.
V skladu s 7. točko 4. člena Uredbe
komisije (ES) št. 1857/2006 se pomoči ne
dodelijo za naslednje naložbe: nakup pro
izvodnih pravic, živali in letnih rastlin, zasaditev letnih rastlin, drenažna dela ali opremo za namakanje in namakalna dela, razen
če taka naložba vodi k zmanjšanju prejšnje
porabe vode za najmanj 25%, za preproste
naložbe za nadomestitev, za tekoče stroške
proizvodnje, za proizvodnjo proizvodov, ki
posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne proizvode.
Upravičeni stroški:
– stroški adaptacije hlevov zaradi prilagajanja standardom dobrega počutja živali,
temelječih na zakonodaji Skupnosti, stroški
novogradnje in adaptacije hlevov, stroški
nakupa in montaže tehnološke opreme (za
krmljenje, molžo, izločke,…),
– nakup materiala, opreme in stroški
novogradnje oziroma adaptacije pomožnih
živinorejskih objektov (razen sofinanciranja
adaptacije gnojnih jam in gnojišč zaradi izpolnjevanja standardov Nitratne direktive),
– stroški prve postavitve ekstenzivnih
trajnih nasadov ali postavitve oziroma prestrukturiranja (zamenjave sort) obstoječih
intenzivnih trajnih nasadov (priprava izvedbenega načrta za zasaditev novega trajnega
nasada, priprava zemljišča, nakup in postavitev opore, nakup mreže za ograjo, nakup
večletnega sadilnega materiala, nakup in
postavitev mrež proti toči),
– stroški nakupa in postavitve rastlinjaka
in plastenjaka s pripadajočo opremo,
– stroški izdelave dokumentacije naložbe
na kmetiji.
Sofinancira se do 40% upravičenih stroškov naložbe.
Upravičenci: kmetijska gospodarstva, ki
se uvrščajo med majhna in srednje velika podjetja, kot je opredeljeno v Prilogi 1
k Uredbi (ES) 364/2004 in so vpisana v register kmetijskih gospodarstev, imajo sedež
v Občini Ilirska Bistrica ali imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo
na območju Občine Ilirska Bistrica in niso
podjetja v težavah.
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Pogoji za pridobitev sredstev:
– dokazilo o lastništvu kmetijskega gospodarstva oziroma zemljišča (posestni list)
ali najemno pogodbo sklenjeno za najmanj 5
let in soglasje lastnika za izvedbo naložbe,
– ustrezno upravno dovoljenje za izvedbo investicije/načrti,
– za sadovnjake veljajo državni predpisi
in zasaditev na sadjarskih legah, za ostale
trajne nasade je pogoj vsaj 0,1 ha površin
iste kulture,
– v primeru nakupa zemljišča overjeno
kupoprodajno pogodbo,
– pri naložbi v gradnjo in adaptacijo hlevov je minimalno število živali po vhlevitvi:
– govedoreja – 10 GVŽ,
– prašičjereja – 10 plemenskih svinj oziroma 25 pitancev,
– drobnica – 50 živali,
– za namen nakupa kmetijske mehanizacije, priključkov in opreme za primarno
pridelavo je minimalni pogoj 4 ha primerljivih kmetijskih površin v obdelavi (dokazilo
o kmetijskih zemljiščih v uporabi – GERK).
Za 1 ha primerljivih kmetijskih površin
se šteje:
– 1 ha njiv ali vrtov (GERK 1100, 1130)
ali
– 2 ha travnikov (GERK 1300) ali ekstenzivnih sadovnjakov (GERK 1222) ali
– 4 ha pašnikov (GERK 1330) ali
– 0,25 ha plantažnih sadovnjakov (GERK
1221) ali vinogradov (GERK 1211) ali hmeljišč (GERK 1160) ali oljčnikov (GERK 1230)
ali ostalih trajnih nasadov (GERK 1240,
1180) ali
– 0,2 ha zavarovanih prostorov pri pridelavi vrtnin, v drevesnicah in pri trsničarstvu
(GERK 1190) ali
– 200 m2 proizvodnih površin pri pridelavi gob ali
– 5 ha gozdnih plantaž (GERK 1420) ali
– 6 ha močvirnih travnikov oziroma drugih površin (GERK 1321).
Znesek na predloženem predračunu
oziroma predloženih predračunih ob vložitvi vloge mora biti najmanj 2.000,00 evrov
brez DDV.
Upravičenec predloži naslednjo dokumentacijo:
– izpolnjeno vlogo na obrazcu razpisna
dokumentacija, obrazec 1 – Sofinanciranje
naložb v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo,
– pravnomočno gradbeno dovoljenje
(če gre za gradnjo objekta) oziroma drugo
ustrezno upravno dovoljenje s popisom del,
opreme in tehnologijo, ki ga pripravi pristojna strokovna služba,
– potreben načrt ureditve hleva s popisom del, opreme in tehnologijo reje v skladu
z veljavno zakonodajo,
– potreben načrt skladišča za krmo oziroma pomožnih živinorejskih objektov s pripadajočo opremo s popisom del, opreme
in tehnologijo v skladu z veljavno zakonodajo,
– potreben načrt za postavitev in ureditev
rastlinjaka s pripadajočo opremo v skladu
z veljavno zakonodajo,
– plan izvedbe oziroma dokončanja investicije s finančno konstrukcijo naložbe,
– po zaključku investicije mora kmetijsko
gospodarstvo izpolnjevati standard za dobro
počutje živali,
– dokazilo o lastništvu za parcele, kjer
bo postavljen trajni nasad oziroma dokazilo
o zakupu zemljišč za vsaj petletno obdobje ter izjavo lastnika zemljišča, da dovo-
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li poseg, kolikor to ni razvidno iz zakupne
pogodbe,
– ponudbe oziroma predračune ali druga
dokazila o predvideni višini stroškov, za katere se uveljavlja pomoč, ki morajo glasiti na
ime nosilca kmetijskega gospodarstva,
– ostalo dokumentacijo, zahtevano v razpisni dokumentaciji.
A2. Urejanje pašnikov in kmetijskih zemljišč
Višina razpisanih sredstev:
proračunska postavka 4001109 – Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno
proizvodnjo – pašniki: 10.500,00 evrov.
Sofinancirajo se:
– stroški ureditve pašnika (odstranjevanje skal, zarasti, ravnanje zemljišč, nasipanje, stroški strojnih storitev),
– stroški za nakup opreme za ograditev
pašnikov z električno ograjo in pregraditev
pašnika na pašne čredinke, stroški nakupa
opreme za ureditev napajališč za živino.
Upravičeni stroški:
– stroški nakupa opreme za ograditev in
pregraditev pašnikov,
– stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino,
– stroški izdelave načrta za ureditev pašnika,
– stroški nakupa in postavitve opreme za
posodobitev namakalnih sistemov, ki vodi
k zmanjšanju prejšnje porabe vode za najmanj 25%.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– najmanjša velikost pašnika je 1 ha,
največja pa 30 ha,
– najmanjša obtežba pašnika je 0,2 GVŽ
na ha, največja pa 1,8 GVŽ na ha.
Iz predloženega načrta mora biti razviden
znesek naložbe v višini najmanj 1.000,00
evrov brez DDV.
Sofinancira se do 40% upravičenih stroškov naložbe.
Upravičenci: kmetijska gospodarstva, ki
se uvrščajo med majhna in srednje velika podjetja, kot je opredeljeno v Prilogi 1
k Uredbi (ES) 364/2004 in so vpisana v register kmetijskih gospodarstev, imajo sedež
v Občini Ilirska Bistrica ali imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo
na območju Občine Ilirska Bistrica in niso
podjetja v težavah.
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– izpolnjeno vlogo na obrazcu razpisna
dokumentacija, obrazec 1 – Sofinanciranje
naložb v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo,
– izdelan načrt ureditve pašnika s popisom del, opreme in tehnologijo paše (iz
načrta mora biti razvidna površina pašnika
in stalež živine, drobnice),
– ureditveni načrt potrjen s strani ustrezne strokovne službe,
– ponudbe, predračune oziroma druga
dokazila o predvideni višini stroškov, za katere se uveljavlja pomoč,
– ustrezno upravno dovoljenje za poseg
v prostor,
– mapno kopijo z vrisano lokacijo pašnika oziroma namakalnega sistema,
– dokazilo o lastništvu za parcele, kjer
bo postavljena pašna ograja oziroma namakalni sistem oziroma dokazilo o zakupu
zemljišč za vsaj petletno obdobje ter izjavo
lastnika zemljišča, da dovoli poseg, v kolikor
to ni razvidno iz zakupne pogodbe,
– ostalo dokumentacijo zahtevano v razpisni dokumentaciji.

B. Zagotavljanje
tehnične
podpore
v kmetijstvu
Višina razpisanih sredstev:
proračunska postavka 4001104 – Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu- izobraževanje kmetov: 5.200,00 evrov,
proračunska postavka 4001106 – Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu –
sofinanciranje delovanja društev s področja
kmetijstva: 4.400,00 evrov.
Sofinancirajo se:
1. programi izobraževanja, usposabljanja in informiranja kmetov ter članov njihovih družin, ki ga bodo izvajale organizacije
registrirane za izvajanje teh aktivnosti na
področju kmetijstva,
2. izvajanje programov oziroma društvenih aktivnosti s področja kmetijstva (članstvo
v takih skupinah ali organizacijah ni pogoj za
dostop do izobraževanj).
Upravičeni stroški:
– stroški organiziranja programov, izobraževanj, krožkov, tečajev, prikazov, strokovnih ekskurzij za usposabljanje in izobraževanje kmetov in delavcev na kmetijskem
gospodarstvu,
– stroški honorarjev za storitve, ki ne
spadajo med trajne ali občasne dejavnosti
niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi
stroški podjetja, na primer rutinsko davčno
svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje,
– stroški udeležbe forumov, razstav in
sejmov,
– potni stroški,
– stroški najemnin razstavnih prostorov,
– simbolične nagrade, podeljene v okviru tekmovanj, do 250,00 € na nagrado in
zmagovalca,
– publikacije, kot so katalogi ali spletišča, ki predstavljajo dejanske podatke
o proizvajalcih iz Občine Ilirska Bistrica ali
proizvajalcih danega proizvoda, če so informacije in predstavitev nevtralni in imajo
zadevni proizvajalci enake možnosti, da so
predstavljeni v publikaciji.
Neupravičeni so stroški stalnih ali občasnih storitev (običajni operativni stroški, na
primer rutinsko davčno svetovanje, redne
pravne storitve ali oglaševanje,…).
Sofinancira se do 100% stroškov izvedbe posameznega programa oziroma druge
aktivnosti, v obliki subvencioniranih storitev
(neposredno plačilo kmetu ali članu družine
ni dovoljeno).
Upravičenci:
– neprofitne organizacije, ki so registrirane za izvajanje aktivnosti v okviru tehnične
pomoči na področju kmetijstva na območju
Občine Ilirska Bistrica,
– registrirana stanovska (društva) in interesna združenja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva in gozdarstva na območju
Občine Ilirska Bistrica.
Vlagatelji predložijo naslednjo dokumentacijo:
– vlogo na obrazcu razpisna dokumentacija, obrazec 3 – Sofinanciranje tehnične
podpore v kmetijstvu,
– finančno ovrednoten letni program dela
izvajalca, z navedbo izobraževanj, usposabljanj, informiranj ali drugih aktivnosti, predračune oziroma druga ustrezna dokazila,
– dokazilo o registraciji (izpisek iz sodnega registra, izpisek iz registra društev, …),
– ostalo dokumentacijo zahtevano v razpisni dokumentaciji.
Pomoči dodeljene po pravilu »de minimis«
(Uredba komisije (ES) št. 1998/2006)
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C. Sofinanciranje tehnične podpore
v gozdarstvu
Višina razpisanih sredstev:
proračunska postavka 4001105 – Zagotavljanje tehnične podpore v gozdarstvu –
izobraževanje kmetov na področju gozdarstva: 1.600,00 evrov.
Sofinancirajo se:
– programi izobraževanja, usposabljanja
in informiranja za področje gozdarstva, ki
ga bodo izvajale organizacije, registrirane
za izvajanje aktivnosti na področju gozdarstva oziroma skupine proizvajalcev ali druge
organizacije za vzajemno pomoč (članstvo
v takih skupinah ali organizacijah ni pogoj za
dostop do izobraževanj),
– izvajanje programov oziroma društvenih aktivnosti s področja gozdarstva.
Upravičeni stroški:
– stroški organiziranja programov usposabljanja in izobraževanja,
– stroški udeležbe in organizacije na forumih, tekmovanjih, delavnicah, strokovnih
ekskurzijah,
– potni stroški,
– najemnine razstavnih prostorov,
– simbolične nagrade, podeljene na tekmovanjih (do vrednosti 250,00 evrov na nagrado in zmagovalca),
– stroški izdaje publikacij, katalogov (ki
predstavljajo dejanske podatke o gozdarstvu v Občini Ilirska Bistrica).
Neupravičeni so stroški stalnih ali občasnih storitev (običajni operativni stroški, na
primer rutinsko davčno svetovanje, redne
pravne storitve ali oglaševanje,…).
Sofinancira se do 100% stroškov izvedbe posameznega programa oziroma druge
aktivnosti, v obliki subvencioniranih storitev
(neposredno plačilo kmetu – gozdarju ali
članu družine ni dovoljeno).
Upravičenci:
– organizacije, ki so registrirane za izvajanje aktivnosti v okviru tehnične pomoči na
področju gozdarstva in delujejo na območju
Občine Ilirska Bistrica,
– registrirana stanovska (društva) in interesna združenja ter zveze, ki delujejo na
področju gozdarstva na območju Občine Ilirska Bistrica.
Vlagatelji predložijo naslednjo dokumentacijo:
– vlogo na obrazcu razpisne dokumentacije, obrazec 4 – Sofinanciranje tehnične
podpore v gozdarstvu,
– finančno ovrednoten letni program dela
izvajalca, z navedbo izobraževanj, usposabljanj, informiranj ali drugih aktivnosti, predračune oziroma druga ustrezna dokazila,
– dokazilo o registraciji (izpisek iz sodnega registra, izpisek iz registra društev, …),
– ostalo dokumentacijo zahtevano v razpisni dokumentaciji.
D. Sofinanciranje naložb za opravljanje
dopolnilne dejavnosti na kmetijah
Višina razpisanih sredstev:
proračunska postavka 4001112 – Naložbe za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na
kmetiji: 10.500,00 evrov.
Sofinancirajo se naložbe za naslednje
namene:
– predelava kmetijskih proizvodov (sadja, zelenjave, žit, mleka, mesa, lesa, zelišč,
gozdnih sortimentov, medu in čebeljih izdelkov),
– turizem na kmetiji,
– izvajanje dejavnosti (storitve in izdelki),
povezane s tradicionalnimi znanji na kmetiji
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(peka v kmečki peči, kovaštvo, izdelava košar, izdelki iz zelišč in dišavnic),
– neposredna prodaja kmetijskih pro
izvodov na kmetijah,
– storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo, orodji in živalmi ter oddaja le-teh v najem,
– pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov energije na kmetiji.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbo v dopolnilne dejavnosti,
predelavo in trženje kmetijskih proizvodov,
ki jo izdela za to pristojna institucija,
– stroški nakupa nove oziroma rabljene
opreme in naprav za dopolnilne dejavnosti,
predelavo in trženje kmetijskih proizvodov,
– stroški materiala in del za gradnjo ali
obnovo objekta za dopolnilne dejavnosti,
predelavo in trženje kmetijskih proizvodov,
promocija,
– stroški promocije in trženja dopolnilne
dejavnosti (udeležba na sejmih, razstavah,
forumih, publikacije),
– stroški udeležbe na izobraževanjih in
usposabljanjih povezanih z dopolnilno dejavnostjo.
Sofinancira se do 50% upravičenih stroškov naložbe.
Upravičenci: nosilci kmetijskih gospodarstev in člani kmečkega gospodinjstva s stalnim prebivališčem v Občini Ilirska Bistrica,
ki se ukvarjajo ali se bodo ukvarjali z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih
gospodarstev ter ima sedež in kmetijske površine na območju Občine Ilirska Bistrica.
Pogoji za pridobitev sredstev: vlagatelj
mora imeti ob oddaji vloge v lasti najmanj 1
ha primerljivih zemljišč ali v zakupu najmanj
5 ha primerljivih zemljišč.
Vlagatelji predložijo naslednjo dokumentacijo:
– vlogo, na obrazcu razpisne dokumentacije, obrazec 2 – naložbe v dopolnilno
dejavnost,
– ponudbe, predračune oziroma druga
dokazila o predvidenih stroških (nakup opreme, gradbena in obrtniška dela),
– kopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti (v primeru, da dopolnilna
dejavnost še ni registrirana, morajo prejemniki sredstev registrirati dopolnilno dejavnost v roku enega leta od prejema državne
pomoči, v skladu s predpisi),
– pisno izjavo o faznosti investicije iz katere bo razvidno, da je investicija s katero se
kandidira na ta razpis del investicije za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji,
– ostalo dokumentacijo zahtevano v razpisni dokumentaciji.
IV. Obdobje in čas za izvedbo aktivnosti
Investicija oziroma dejavnost, ki se bo
izvajala v letu 2010 in bo predmet prijave
na ta razpis:
1. za ukrepe, ki spadajo v pomoči dodeljene po uredbi za skupinske izjeme velja,
da ne smejo biti začeti pred izdajo upravnega akta (odločbe) upravičencu o dodelitvi
sredstev,
2. za ukrepe, ki spadajo v pomoči dodeljene po pravilu »de minimis« velja, da
so lahko začeti pred izdajo upravnega akta
(odločbe) upravičencu o dodelitvi sredstev,
vendar ne pred 1. 1. 2010.
Vsi razpisani ukrepi pa se morajo smiselno zaključiti do 10. novembra 2010 (npr. zaključena ena izmed faz investicije na kmetiji,
zaključeno izobraževanje), upravičenci pa
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morajo v primeru odobritve sredstev, dokazila oziroma plačane račune za dokončno
izvedena dela dostaviti najkasneje do srede,
10. novembra 2010, skupaj z zahtevkom za
izplačilo sredstev.
V. Rok za predložitev vlog in način predložitve
Upoštevane bodo popolne prijave, ki
bodo prispele po pošti kot priporočena pošiljka na naslov: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica ali
bodo vložene osebno v sprejemni pisarni
Občine Ilirska Bistrica do vključno 29. 1.
2010, do 9. ure.
Na hrbtni strani ovojnice morata biti obvezno navedena naziv in naslov vlagatelja.
Vsaka posamezna vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj –
javni razpis – Kmetijstvo 2010«.
V primeru, da vlagatelj oddaja več vlog,
mora biti vsaka vloga poslana v posebni
ovojnici.
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati
naslednje pogoje:
– pravilno izpolnjen obrazec razpisne dokumentacije,
– vloga mora biti poslana v roku in na
način, ki je določen v tej točki besedila tega
razpisa.
VI. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa
Vloge, prispele na javni razpis odpira
in obravnava strokovna Komisija za odpiranje vlog, imenovana s strani župana. Če
Komisija ugotovi, da je vloga nepopolna,
pristojna strokovna služba občinske uprave
na predlog Komisije pozove prosilca, da
jo v roku 8 dni dopolni. Če prosilec vloge
v roku ne dopolni ali v tem roku ne zaprosi
za podaljšanje roka oziroma pristojnega
organa ne obvesti o nastalih objektivnih
okoliščinah, se vloga s sklepom kot nepopolna zavrže.
Predlog Komisija o upravičenosti dodelitve sredstev predloži v potrditev županu.
Na osnovi potrjenega predloga za razdelitev
sredstev bo Občina Ilirska Bistrica v osmih
dneh izdala odločbo o dodelitvi sredstev, ki
bo vsebovala določbe o namenu, upravičenih stroških ter višini dodeljenih sredstev.
Občina Ilirska Bistrica bo z izbranimi izvajalci sklenila pogodbo, v kateri se opredelijo izvedbe plačil ter medsebojne pravice in
obveznosti.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način,
ki je določen s tem javnim razpisom,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in
drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije in ne bodo
dopolnjene v roku določenemu za dopolnitev vloge (nepopolne vloge).
VII. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija je od dneva te objave do
izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Ilirska Bistrica: http://www.
ilirska-bistrica.si ali pa v sprejemni pisarni
Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14,
6250 Ilirska Bistrica, vsak delovni dan od 8.
do 14.30, ob sredah pa do 17. ure, do izteka
prijave na razpis.
VIII. Dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom: vse dodatne informacije dobijo
zainteresirani na tel. 05/71-41-361, osebno
pri Tanji Šajina ali na elektronskem naslovu:
tanja.sajina@ilirska-bistrica.si.
Občina Ilirska Bistrica
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Ob-8442/09
Občina Postojna objavlja na podlagi
Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02 in
spremembe), Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07), Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, 30/07), Odloka
o proračunu Občine Postojna za leto 2010
(Uradni list RS, št. 105/09)
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
delovanja društev v Občini Postojna
za leto 2010
1. Naziv in sedež naročnika: Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna.
2. Predmet javnega razpisa
Zbiranje predlogov za sofinanciranje izvedbe programov/projektov na področju:
– ljubiteljske kulturne dejavnosti (pevska
zborovska dejavnost, godbeniška dejavnost,
uprizoritvena umetnost, glasbena umetnost,
vizualna umetnost, druge vsebine s področja kulture);
– društvene turistične dejavnosti;
– dejavnosti mladih; dejavnosti s področja humanitarnosti, sociale in zdravstva;
drugih programov društev.
3. Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– so registrirani za opravljanje kulturnoumetniških dejavnosti; dejavnosti turističnih
društev; dejavnosti dela z mladimi; dejavnosti na področju humanitarnosti, sociale,
zdravstva; dejavnosti na področjih družbenih dejavnosti, vendar njihove prijavljene
vsebine niso predmet drugih razpisnih področij v Občini Postojna;
– imajo sedež v Občini Postojna oziroma
delujejo na območju Občine Postojna;

vi;
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– dejavnost opravljajo na neprofitni osno-

– imajo potrjen program dela in delujejo
najmanj 1 leto;
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti
za uresničitev načrtovanih aktivnosti;
– da ima program/projekt pregledno in
jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov in
zagotovljene druge vire financiranja.
Na razpisu ne morejo kandidirati:
– zavodi, katerih ustanovitelj je lokalna
skupnost ali država;
– društva, zveze društev, združenja, ki se
financirajo neposredno iz proračuna Občine
Postojna (razen za programe/projekte, ki so
v interesu Občine Postojna).
Društva, v okviru katerih deluje več sekcij
oziroma podskupin, na razpisu sodelujejo
z eno prijavo.
4. Posebni pogoji:
Prijavitelj mora za izvedbo letnega programa oziroma projekta zagotoviti vsaj 30%
sredstev vrednosti prijavljenega programa
oziroma projekta iz lastnih in/ali drugih virov.
Kolikor prijavitelj teh sredstev ne zagotavlja,
se prijava izloči iz nadaljnjega postopka.
5. Okvirna višina sredstev, ki je namenjena za sofinanciranje dejavnosti po posameznih področjih dejavnosti društev v Občini
Postojna za leto 2010 znaša za:
– programe redne ljubiteljske kulturne
dejavnosti v letu 2010 in turističnih društev
v letu 2010 – 60.250,83 €;
– programe dejavnosti dela z mladimi,
dejavnosti na področju humanitarnosti, sociale, zdravstva; drugih programov v letu
2010 – 51.120,04 €.
V primeru, da na posameznem področju sredstva ne bodo porabljena, se lahko

prerazporedijo na druga področja javnih
razpisov.
Prijava na razpis mora biti dostavljena na
razpisnih obrazcih naročnika in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
6. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani ponudniki dvignejo v sprejemni
pisarni Občine Postojna, Ljubljanska cesta
4, Postojna. Razpisna dokumentacija je objavljena in dostopna tudi na spletni strani
Občine Postojna – www.postojna.si.
7. Prijave z razpisno dokumentacijo pošljite ali dostavite v zaprti kuverti na naslov:
Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230
Postojna, z oznako »Ne odpiraj – razpis
Delovanje društev – 2010«.
8. Rok za prijavo je do vključno 30. 1.
2010. Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila
oddana najkasneje zadnji dan roka za oddajo
vlog, priporočeno po pošti. Komisija ne bo
obravnavala vlog, ki bodo oddane po določenem roku za oddajo predlogov, neustrezno
naslovljene in nepopolne glede izpolnjenih
obrazcev oziroma zahtevanih prilog tudi po
izteku roka za dopolnitev predloga, ki bo določen v pisnem obvestilu o dopolnitvi.
9. Sklep o dodelitvi finančnih sredstev
bodo prijavljeni izvajalci prejeli najkasneje
v roku 60 dni po poteku razpisnega roka.
Z vlagatelji, katerim bodo dodeljena sredstva za sofinanciranje dejavnosti, bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju, v katerih
bodo opredeljeni pogoji in način koriščenja
sredstev.
11. Dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na Občini Postojna v času uradnih
ur: Bernarda Lenarčič, tel. 05/72-80-700 ali
e-pošta: bernarda.lenarcic@postojna.si.
Občina Postojna
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Javne dražbe
Št. 352-12/2008-16-04
Ob-8436/09
Javni nepremičninski sklad Občine 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. 18/04), Odlokom o proračunu Občine
Laško za leto 2009 (Uradni list RS, št. 20/08,
84/08, 96/08, 122/08 in 43/09), Finančnim
načrtom in programom dela Javnega nepremičninskega sklada Občine Laško za leto
2009 z načrtom prodaje stvarnega premoženja št.: 014-7/2007, ter sprejetim 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 stanovanj
na Aškerčevi cesti 4,
v Rimskih Toplicah
I. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Javni nepremičninski sklad Občine
Laško, matična številka: 5956595, ID številka za DDV SI 73298590, tel. 03/733-87-00
in faks: 03/7338-740.
II. Opis predmeta prodaje: predmet prodaje so stanovanja 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, ter jih v naravi predstavljajo
naslednje nepremičnine:

Številka dela stavbe

Številka
poslovnega
prostora ali
stanovanja

Neto tlorisna površina
dela stavbe (v m2) –
vpisana v kataster stavb

Dejanska raba
dela stavbe

1039-960-6

6

53,23 m2

stanovanjska – stanovanje D1

1039-960-7

7

54,43 m2

stanovanjska – stanovanje C1

1039-960-8

8

83,43 m2

stanovanjska – stanovanje B1

1039-960-9

9

62,46 m

2

stanovanjska – stanovanje A1

1039-960-10

10

52,95 m2

stanovanjska – stanovanje D2

1039-960-11

11

53,91 m2

stanovanjska – stanovanje C2

1039-960-12

12

83,46 m2

stanovanjska – stanovanje B2

1039-960-13

13

62,65 m

stanovanjska – stanovanje A2

2

Poslovno stanovanjski objekt ima štiri
izdelane etaže: klet + pritličje + nadstropje
+ mansardno etažo, ter bo dokončan in predan v uporabo v letu 2009. 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

Stran

3269

Stran

3270 /

Št.

113 / 31. 12. 2009

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

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, preko katerega je možen dostop
tudi do vseh stanovanj. Gre za prebivalcem
in uporabnikom prijazen ter infrastrukturno
zelo dobro povezan objekt. Objekt je tudi
okolju prijazen. 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, kar omogoča
komfortnost in pregled nad stroški. 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). Uporabno dovoljenje
za objekt je v postopku pridobivanja.
III. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin.
IV. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja
Za nepremičnine, ki so predmet prodaje
znašajo izklicne cene brez vključenega davka na dodano vrednost v EUR:

Številka dela
stavbe

Številka
poslovnega
prostora ali
stanovanja

Neto tlorisna
površina dela
stavbe (v m2)
– vpisana
v kataster
stavb

Dejanska raba
dela stavbe

1039-960-6

6

53,23 m2

stanovanjska – stanovanje D1

85.900,98 €

93.202,56 €

1039-960-7

7

54,43 m2

stanovanjska – stanovanje C1

87.837,50 €

95.303,69 €

1039-960-8

8

83,43 m2

stanovanjska – stanovanje B1

134.636,83 €

146.080,96 €

1039-960-9

9

62,46 m

2

stanovanjska – stanovanje A1

100.796,07 €

109.363,74 €

1039-960-10

10

52,95 m2

stanovanjska – stanovanje D2

85.449,12 €

92.712,30 €

1039-960-11

11

53,91 m2

stanovanjska – stanovanje C2

86.998,34 €

94.393,20 €

1039-960-12

12

83,46 m2

stanovanjska – stanovanje B2

134.685,24 €

146.133,49 €

1039-960-13

13

62,65 m

stanovanjska – stanovanje A2

101.102,69 €

109.696,42 €

2

Vsa stanovanja se prodajajo posamezno. Javna dražba za vse nepremičnine se
bo opravila ustno. Najnižji znesek višanja
izklicne cene za posamezno stanovanje je
1.000 €. Davek na dodano vrednost po stopnji 8,5% za stanovanja ni vključen v izklicno ceno in ga je kupec posameznega stanovanja 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 sta od
dneva objave javne dražbe dosegljiva na
spletni strani http://www.lasko.si.
– Nepremičnina bo prodana dražitelju, za
katerega bo komisija ugotovila, da je ponudil
najvišjo ceno.

Izklicna cena
brez DDV

Izhodiščna
prodajna
cena
z vključenim
DDV
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– 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 Javni
nepremičninski sklad Občine 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 stanovanje bo kupec poravnal na TRR
Javnega nepremičninskega sklada Občine
Laško št.: 01257-3000000192, v rokih ki so
zapisani v pogojih prodaje. 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 nepremičnine bo v torek, dne 26. januarja 2010, v sejni sobi Občine Laško,
Mestna ulica 2, Laško, in sicer:

Št.

– za stanovanje 6 (D1) ob 9. uri,
– za stanovanje 7 (C1) ob 9.30,
– za stanovanje 8 (B1) ob 10. uri,
– za stanovanje 9 (A1) ob 10.30,
– za stanovanje10 (D2) ob 11.30,
– za stanovanje 11 (C2) ob 12. uri,
– za stanovanje 12 (B2) ob 12.30 in
– za stanovanje 13 (A2) ob 13. uri.
Kandidati za nakup stanovanj se bodo
morali 30 minut pred začetkom prve javne
dražbe za stanovanja, t.j. 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 posamezni javni dražbi pomeni, da interesenti
predložijo 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 poslovne prostore ali stanovanja
morajo do četrtka, dne 21. januarja 2010,
vplačati varščino v višini 10% izklicne cene
posameznega stanovanja na TRR Javnega nepremičninskega sklada Občine Laško
št.: 01257-3000000192. Račun je odprt pri
UJP Žalec.
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– 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
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, 03/733-87-30 ali e-naslovih:
obcina@lasko.si; stanka.jost@lasko.si in
andrej.flis@lasko.si. Po predhodnem dogovoru je mogoč tudi ogled nepremičnin, ki so
predmet javne dražbe.
Javni nepremičninski sklad
Občine Laško
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Razpisi delovnih mest
Št. 12/2009
Ob-8430/09
Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi, Koroška
cesta 16, Radlje ob Dravi, na podlagi 16.
in 17. člena Odloka o ustanovitvi Javnega
zavoda ŠKTM za šport, kulturo, turizem in
mladino Radlje ob Dravi (MUV, št. 14/2008
in 14/2009) objavlja javni razpis za
direktorja Javnega zavoda ŠKTM za
šport, kulturo, turizem in mladino Radlje
ob Dravi.
Kandidat mora poleg splošnih pogojev,
določenih z Zakonom o Zavodih (Uradni list
RS, 12/91, 45I/94 odl. US: U-I-104/92, 8/96,
18/98 odl. US: U-I-34/98, 36/00 – ZPDZC,
127/06 – ZJZP), izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– da ima najmanj visokošolsko izobrazbo
družboslovne, organizacijske ali ekonomske
smeri;
– da ima najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega tri leta na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih;
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– poznavanje dejavnosti s področja zavoda.
Kandidat mora imeti opravljen strokovni
izpit iz upravnega postopka. Kolikor izpita
nima opravljenega, ga mora opraviti v roku
enega leta od imenovanja.
Zahteva se, da kandidat aktivno obvlada
najmanj en tuj jezik ter osnove računalništva
in ima sposobnosti za organiziranje in vodenje dela v kolektivu.
Kandidat mora ob prijavi na ta javni razpis predložiti program dela in razvoja zavoda za njegovo mandatno obdobje, življenjepis in dokazila o izpolnjevanju pogojev.
K prijavi morajo kandidati predložiti naslednja dokazila:
A) Dokazila o izpolnjevanju pogojev:
1. fotokopija diplome;
2. fotokopija delovne knjižice, iz katere
je razvidna delovna doba, ter fotokopije listin, ki izkazujejo tri leta dela kandidata na
vodilnih in vodstvenih delovnih mestih (npr.
kopija pogodbe o zaposlitvi, kopija izpiska
iz sodnega oziroma poslovnega registra za

pravno osebo, če je bil kandidat zaposlen
kot odgovorna oseba pravne osebe, ter druga dokazila);
3. fotokopije dokazil, iz katerih je razvidno poznavanje dela na področju dejavnosti
zavoda (potrdila o opravljenih strokovnih izpitih, potrdila o delih na področju dejavnosti
zavoda, itd.);
4. fotokopije spričevala ali indeksa
o uspešno opravljenem izpitu iz tujega jezika (kot tuji jeziki se upoštevajo angleški,
francoski in nemški jezik);
5. fotokopijo potrdila o opravljenem tečaju oziroma izobraževanju v zvezi z obvladovanjem osnov računalništva.
B. Ostala dokazila in priloge:
1. življenjepis;
2. fotokopija potrdila o državljanstvu ali
osebne izkaznice;
3. izjava kandidata ali ustrezno potrdilo
Ministrstva za pravosodje o nekaznovanosti oziroma da zoper kandidata ni sprožen
kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, ki ni
starejše od 30 dni;
4. program dela in razvoja zavoda za
mandatno obdobje.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili v zaprti ovojnici z označbo »Ne odpiraj
– za razpis direktorja« priporočeno na naslov: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo,
turizem in mladino Radlje ob Dravi, Svet
zavoda, Koroška cesta 16, Radlje ob Dravi,
v roku 8 dni od objave razpisa v Uradnem
listu RS.
Svet zavoda bo obravnaval samo pravočasne in popolne prijave. Prijava je popolna,
če vsebuje vsa zahtevana dokazila, navedena točki A in B tega javnega razpisa.
Mandat direktorja Javnega zavoda ŠKTM
za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje
ob Dravi traja pet let.
Kandidati bodo o izbiri in imenovanju obveščeni v 30 dneh po objavi javnega razpisa
v Uradnem listu RS.
Sklep o izbiri stopi v veljavo z danim soglasjem ustanovitelja.
Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo,
turizem in mladino Radlje ob Dravi
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Druge objave
Ob-8494/09
Popravek
V besedilu poziva k podpisu najemne pogodbe, objavljenega v Uradnem listu RS, št.
107 z dne 24. 12. 2009 ni bilo objavljenega
seznama grobov.
Poziv se dopolni z naslednjim seznamom grobov:
Seznam grobov:
Lokacija:
Sostro: 11-6-2, 11-7-2, 11-7-3, 11-7-4,
11-7-5, 11-7-6, 11-7-10, 11-7-11, 11-7-13,
11-7-14, 11-7-16, 11-8-3, 11-8-4, 11-8-5,
11-8-6, 11-8-8, 11-8-10, 11-8-11, 11-8-12,
11-8-13, 11-8-15, 11-8-16, 11-8-18,
11-8-19, 11-9-3, 11-9-4, 11-9-7, 11-9-8,
11-9-9, 11-9-10, 11-9-11, 11-9-14, 11-9-15,
11-9-16, 11-9-18, 11-9-19, 11-9-21, 11-9-23,
11-10-1, 11-10-2, 11-10-3, 11-10-4, 11-10-6,
11-10-7, 11-10-9, 11-10-10, 11-10-11,
11-10-12, 11-10-13, 11-10-14, 11-10-15,
11-10-16, 11-10-17, 11-10-18, 11-10-19,
11-10-20, 11-10-21, 11-10-22, 11-10-24,
11-10-27.
Žale: 3A-9-5, 3A-20-6, 3A-21-21,
3A-23-31, 3A-24-20, 3A-25-9, 3A-25-20,
12A-4-16, 12A-9-11, 13A-2-8, 13A-7-1,
13A-8-8, 13A-8-18, 13A-13-15, 13A-14-2,
13A-14-4, 13A-16-18, 13A-19-1, 14A-1-6,
14A-6-14, 14A-9-9, 14A-9-12, 14A-9-14,
14A-12-4, 14A-15-3, 14A-17-16, 14A-24-20,
19A-11-13, 31A-5-9, 32A-1-2, 34A-12-7,
36A-4-1, 45A-6-2, 5B-4-5, 22B-14-5,
24B-13-6, 35B-6-1, 35B-6-2, 45B-10-14,
50B-1-8, 52B-3-15, V5D-H3-1-20.
Vič: 9-18-14.
Žale Javno podjetje, d.o.o.
Št. 478-18/2009
Ob-8431/09
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, Štefanova 2 (v nadaljevanju: naročnik) 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,
100/09) objavlja
javno zbiranje ponudb
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, Štefanova 2, Ljubljana.
2. Opis predmeta prodaje:
I. Sklop 1: nepremičnine parc. št.
1122/63, k.o. Gotenica, ki v naravi predstavlja zemljišče, v izmeri 244 m2 in parc. št.
1137/4, k.o. Gotenica, ki v naravi predstavlja
gospodarsko poslopje, v izmeri 99,45 m2 in
dvorišče, v izmeri 433 m2.
Lastnik: Republika Slovenija, upravljavec
Ministrstvo za notranje zadeve.
II. Sklop 2: nepremičnine parc. št.
1710/4, k.o. Grčarice, ki v naravi predstavlja
pot, v izmeri 252 m2 in parc. št. 1710/5, k.o.
Grčarice, ki v naravi predstavlja gospodarsko poslopje, v izmeri 79,65 m2 in dvorišče,
v izmeri 370 m2.
Lastnik: Republika Slovenija, upravljavec
Ministrstvo za notranje zadeve.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin po metodi javnega zbiranja ponudb.

4. Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupnino na podlagi izstavljenega računa prodajalca, in sicer najkasneje v roku
30 dni od izstavitve računa. Plačilo celotne
kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla.
5. Izhodiščna cena in varščina
Sklop 1: Izhodiščna cena za nepremičnine, ki so predmet javne prodaje, znaša skupaj 5.492,00 €. V ta znesek ni vštet DDV.
Sklop 2: Izhodiščna cena za nepremičnine, ki so predmet javne prodaje, znaša
skupaj 5.760,00 €. V ta znesek ni vštet
DDV.
Ponudniki morajo ponudbi priložiti potrdilo o vplačani varščini v višini 10% ponujene
cene. Varščino vplačajo na račun Ministrstva
za notranje zadeve, št. 01100-6370171132
ter sklic, št. 28 17116-2990008-39911709.
Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, ponudnikom, ki ne bodo
uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 30
dni po končanem postopku javnega zbiranja ponudb.
6. Dodatne informacije in ogled premičnin
Ogled nepremičnin, ki so predmet prodaje, je mogoč od dneva objave javnega zbiranja ponudb do roka za oddajo ponudb po
predhodnem dogovoru s Petrom Šubicem,
tel. 01/898-65-41, pri katerem dobite tudi
vse dodatne informacije v zvezi z nepremičninami, ki so predmet prodaje.
Podrobnejše informacije v zvezi z izvedbo javnega zbiranja ponudb dobite pri Mojci
Pleško Grah, tel. 01/428-47-23, el. naslov:
mojca.plesko-grah@gov.si.
7. Oblika ponudbe
Ponudba mora biti podana v zaprti kuverti, na sprednji strani kuverte mora biti
navedeno:
Predmet: »Ponudba za nakup nepremičnin v k.o. Gotenica in k.o. Grčarice«.
Številka zadeve: 478-18/2009.
Oznaka: »Ne odpiraj – Ponudba!«
Na zadnji strani kuverte mora biti naveden naziv in naslov ponudnika.
8. Rok za oddajo ponudbe: upoštevane
bodo ponudbe, ki bodo prispele najkasneje
do 19. 1. 2010 do 12. ure na naslov: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2,
1501 Ljubljana.
9. Rok vezanosti ponudnikov na dano
ponudbo: ponudniki so vezani na ponudbo
najmanj do 19. 3. 2010.
10. Drugi pogoji:
– nepremičnine so naprodaj po načelu
»videno-kupljeno«;
– upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo
izpolnjevale zahtevane pogoje in bodo enake ali višje od izhodiščne cene;
– ponudniki bodo o izidu javnega zbiranja ponudb pisno obveščeni v roku 5 dni po
opravljenem izboru;
– izbrani ponudnik je dolžan v roku 15
dni po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika skleniti z naročnikom kupoprodajno
pogodbo;
– če izbrani ponudnik ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku,
bo postopek javne ponudbe razveljavljen,
vplačana varščina bo zadržana;

– kupec mora nepremičnine prevzeti
v roku 15 dni od plačila celotne kupnine;
– vse stroške v zvezi s pogodbo (notarska overitev, davek na promet nepremičnin,
vknjižba v zemljiško knjigo ipd.) ter morebitne druge stroške, ki bi nastali v zvezi s prodajo, poravna kupec;
– merilo za izbor najugodnejše ponudbe
je cena. Najugodnejši ponudnik je tisti, ki
ponudi najvišjo ceno;
– če je med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb, lahko komisija oziroma
oseba, pooblaščena za izvedbo postopka
opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna
pogajanja.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo dne 20. 1.
2010 ob 12. uri, na naslovu: Ministrstvo za
notranje zadeve, Služba za javne razpise,
Cankarjeva ulica 4 (medetaža), Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov – pravnih oseb,
ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za
sodelovanje na javnem odpiranju.
Ponudniki – fizične osebe, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo
pred pričetkom odpiranja ponudb komisiji
izročiti na vpogled dokument s fotografijo,
katerega je izdal državni organ.
12. Ustavitev postopka: Vlada ali komisija s soglasjem predstojnika lahko do
sklenitve pravnega posla postopek prodaje
ustavita, pri čemer se ponudnikom povrnejo
stroški v višini izkazanih stroškov.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 430-79/2009
Ob-8432/09
V skladu s sklepom ministra za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, št.
011-1/2008/24 z dne 22. 12. 2009 Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo objavlja
javni poziv
za predlaganje kandidatov
za člane Odbora Republike Slovenije
za Zoisovo nagrado, Zoisovo priznanje,
priznanje ambasador znanosti
Republike Slovenije in Puhovo
priznanje, ki jih v Odbor imenuje
Vlada Republike Slovenije
1. Zakon o nagradah in priznanjih za
izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni
in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št.
93/05) v 10. členu določa, da ima Odbor
Republike Slovenije za Zoisovo nagrado,
Zoisovo priznanje, priznanje ambasador
znanosti Republike Slovenije in Puhovo priznanje (v nadaljevanju: Odbor za nagrade)
14 članov in članic (v nadaljevanju: člani) in
predsednika ali predsednico (v nadaljevanju: predsednik).
Predsednik in prvih sedem članov Odbora za nagrade so bili imenovani za mandatno dobo 4 let, ostalih 7 članov pa za
mandatno dobo 2 let.
V letu 2010 se izteče mandatna doba
polovici članov Odbora za nagrade.
Navedeni javni poziv je torej namenjen
predlaganju 8 kandidatov za člane Odbora
za nagrade (za mandatno dobo 4 let).
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2. Predloge za članstvo v Odboru za
nagrade lahko podajo Slovenska akademija
znanosti in umetnosti, univerze in visokošolski zavodi, raziskovalni zavodi, gospodarske
organizacije in posamezni raziskovalci.
3. Na podlagi posredovanih predlogov
bo Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo oblikovalo predlog kandidatov za
člane Odbora za nagrade in ga posredovalo
v imenovanje Vladi Republike Slovenije.
4. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagani kandidati so: mora biti ugleden in
uveljavljen raziskovalec, ki izkazuje nadpovprečne rezultate na svojem raziskovalnem
področju ali biti strokovnjak na področju tehnike – tehnologije, inovator, izumitelj.
5. Predloge za članstvo v Odboru za nagrade predlagatelji posredujejo pisno. V imenu pravne osebe mora predloge posredovati
pooblaščena oseba pravne osebe.
6. Za posameznega predlaganega kandidata predlagatelj (pravna oseba ali posamezni raziskovalec) predloži naslednje
podatke: ime in priimek; datum rojstva;
znanstveno-strokovni naziv; stopnjo izobrazbe; naziv organizacije v kateri je zaposlen in delo, ki ga opravlja; stalno prebivališče; izjavo predlaganega kandidata, da
pristaja na kandidaturo in kratko utemeljitev
predloga.
Predlagatelj mora poleg navedbe podatkov iz prejšnjega odstavka predložiti tudi
najpomembnejše reference kandidata za
člana Odbora za nagrade.
7. Predlog s podatki in dokazili posredujte na naslov: Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Sektor za znanost, Kotnikova 38,
Ljubljana, z oznako: »Kandidati za člane
Odbora za nagrade«.
8. Predlog za članstvo v Odboru za nagrade mora Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo prejeti do vključno
5. 2. 2009.
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost n tehnologijo
Št. 3313-09-0083
Ob-8460/09
Na podlagi določb Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02, 110/02, 127/02 in 14/07,
109/08 in 49/09), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2010 in
2011 (Uradni list RS, št. 99/09) in Pravilnika
o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07
in 61/08) objavlja Ministrstvo za šolstvo in
šport, Urad RS za mladino
javni poziv
za sofinanciranje mladinskega dela
v letu 2010
1. Ime oziroma naziv in sedež razpisovalca: Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad
RS za mladino, Dalmatinova 2 (14. nadstropje), 1000 Ljubljana.
2. Podatki o javnem pozivu:
2.1. Namen javnega poziva:
Javni poziv je namenjen podpori mladinskemu delu in vzpodbujanju razvoja mladinskega sektorja na način zagotavljanja podpore kvalitetnim mladinskim programom in
programom za mlade, ki prispevajo k družbenemu vključevanju mladih.
Namen javnega poziva je ravno tako
vzpodbujanje udejstvovanja mladih zaradi
njihovega prispevka k razvoju instrumentov
mladinske politike.
2.2. Cilj in predmet javnega poziva
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Cilj javnega poziva je omogočanje rednega delovanja mladinskih struktur in izvajanja mladinskih programov in programov za
mlade zaradi vključevanja čim večjega števila mladih v procese aktivnega državljanstva,
neformalnega in medkulturnega učenja ter
pridobivanja usposabljanj in veščin.
2.3. Upravičeni prijavitelji
Razpisovalec bo na osnovi predloženih
vlog v skladu z razpisnimi merili dodelil finančna sredstva za sofinanciranje delovanja organizacij in izvajanje njihovih programov, in sicer po skupinah usposobljenih in
upravičenih organizacij v letu 2010, ki so:
– nacionalne mladinske organizacije,
– mladinski centri,
– mladinski sveti lokalnih skupnosti,
– druge nevladne organizacije.
Razpisovalec je usposobljenost organizacij preverjal na prvi stopnji javnega poziva in sicer na Javnem pozivu za pridobitev
statusa upravičenosti do sofinanciranja organizacij na področju mladinskega dela za
obdobje 2009–2012, objavljenem septembra 2008 v Uradnem listu RS, št. 86/08 (v
nadaljevanju: javni poziv 1. stopnje).
Na tem javnem pozivu lahko sodelujejo
organizacije, ki so na navedenem javnem
pozivu 1. stopnje pridobile status upravičenosti do sofinanciranja. Sodelujejo lahko
tudi mladinski sveti lokalnih skupnosti, ki so
registrirani po Zakonu o mladinskih svetih
(Uradni list RS, št. 70/00) in Pravilniku o registraciji mladinskih svetov (Uradni list RS,
št. 60/01 in 85/01) ter so vpisani v register
mladinskih svetov, ki ga vodi Ministrstvo za
šolstvo in šport, Urad RS za mladino.
Razpisovalec na podlagi seznama upravičencev po skupinah iz točke 2.3. poziva te
k oddaji vloge za dodelitev sredstev sofinanciranja, s katero naj upravičenec v skladu
z usmeritvami, predmetom in kriteriji tega
javnega poziva, na razpisnem obrazcu podrobneje opredeli vsebino, načrt izvedbe in
finančno strukturo prijavljenega programa.
Strokovna komisija razpisovalca bo vloge za sofinanciranje, predložene v skladu
s tem javnim pozivom, ovrednotila na podlagi meril in posredovala razpisovalcu predlog
razdelitve sredstev sofinanciranja po skupinah upravičencev.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vsi
vlagatelji na ta javni poziv:
3.1. Obvezni pogoji
a) Vloga na ta javni poziv mora biti izdelana izključno na ustreznem razpisnem
obrazcu iz razpisne dokumentacije razpisovalca, izpolnjena v slovenskem jeziku ter pripravljena v skladu z zahtevami iz razpisne
dokumentacije.
b) Vloga mora biti pravočasna in pravilno
opremljena.
c) Vlagatelj ne sme imeti neizpolnjenih
pogodbenih obveznosti do razpisovalca.
d) Vlagatelj mora s podpisom in žigosanjem izjave na razpisnem obrazcu pod materialno in kazensko odgovornostjo izjaviti,
da proti njemu ni bila izdana pravnomočna
sodna ali upravna odločba, s katero bi mu
bilo prepovedano opravljati dejavnost, ki je
predmet javnega poziva. Prav tako mora
vlagatelj soglašati z določili javnega poziva
in pripadajoče razpisne dokumentacije ter
potrditi resničnost oziroma točnost navedb
v vlogi, da ustrezajo dejanskemu stanju, vse
priložene fotokopije pa ustrezajo originalom.
e) Vlagatelj mora za izvajanje programa
zagotoviti najmanj 50% delež sofinanciranja
iz drugih virov.

f) Vlagatelj je upravičen do kandidiranja za sredstva tega javnega poziva, če je
pod pogoji javnega poziva 1. stopnje pridobil status upravičenosti do sofinanciranja
v posamezni skupini upravičenca. Do kandidiranja so upravičeni tudi mladinski sveti
lokalnih skupnosti, ki so registrirani po Zakonu o mladinskih svetih (Uradni list RS, št.
70/00) in Pravilniku o registraciji mladinskih
svetov (Uradni list RS, št. 60/01 in 85/01) ter
so vpisani v register mladinskih svetov, ki ga
vodi Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad RS
za mladino.
g) Vsebina prijavljenega programa izhaja
iz narave programa, ki ga je vlagatelj predstavil v vlogi, oddani na 1. stopnji tega javnega poziva, in namenu, cilju ter predmetu
tega javnega poziva.
h) Vsak upravičenec lahko kandidira za
sredstva sofinanciranja le z eno vlogo, oddano na ta javni poziv.
i) Vrednost prijavljenega programa vlagateljev s statusom mladinskega centra, nacionalne mladinske organizacije ali druge
nevladne organizacije (iz finančne konstrukcije za leto 2010) sme znašati minimalno
20.000 EUR in maksimalno 100.000 EUR.
Vrednost prijavljenega programa vlagateljev s statusom mladinskega sveta lokalne
skupnosti (iz finančne konstrukcije za leto
2010) sme znašati minimalno 2.000 EUR in
maksimalno 10.000 EUR.
3.2. Posebni pogoji
j) Vlagatelji morajo poleg tukaj navedenih
pogojev izpolnjevati tudi posebne pogoje za
status nacionalne mladinske organizacije,
status mladinskega centra in za status drugih nevladnih organizacij, iz javnega poziva
1. stopnje.
V primeru neizpolnjevanja določenega
dodatnega, posebnega pogoja ima strokovna komisija razpisovalca pravico, da navedb
iz vloge ne upošteva.
4. Prednostna področja predmeta javnega poziva
4.1. Nacionalne mladinske organizacije
Med prednostna področja izvajanja programov nacionalnih mladinskih organizacij
se uvrščajo:
– neformalno izobraževanje in usposabljanje mladih za mladinsko delo,
– prostovoljne mladinske aktivnosti,
– enake možnosti in socialna vključenost
mladine,
– aktivno državljanstvo, participacija in
informiranje,
– mednarodno mladinsko delo,
– mobilnost mladih,
– boljše poznavanje mladine,
– zdravje in dobro počutje mladine.
4.2. Mladinski centri
Med prednostna področja izvajanja programov mladinskih centrov se uvrščajo:
– neformalno izobraževanje in usposabljanje mladih za mladinsko delo,
– prostovoljno mladinsko delo,
– socialna vključenost neorganizirane
mladine,
– informiranje in svetovanje za mlade,
– aktivno državljanstvo in soudeležba
mladine,
– mednarodno mladinsko delo in medkulturno učenje mladih,
– raziskovalno delo mladih,
– inovativnost in kulturna ustvarjalnost,
– zdravje in dobro počutje mladine.
4.3. Mladinski sveti lokalnih skupnosti
Mladinski sveti lokalnih skupnosti so
ustanovljeni na podlagi Zakona o mladinskih
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svetih (Uradni list RS, št. 70/00), ki v sklopu
redne dejavnosti predvsem:
– zagotavljajo demokratične oblike združevanja in delovanja mladih v skladu z zakonom in temeljnim aktom organizacije,
– spodbujajo dejavnosti in delovanje
mladinskih struktur ter prispevajo k pogojem
za razvoj mladinskega dela in mladinske
politike na lokalnem nivoju,
– aktivno spremljajo politiko lokalne skupnosti, predvsem na področjih, ki zadevajo
mlade,
– skrbijo za informiranje in vključevanje
mladine v procese participacije,
– opravljajo druge naloge za uveljavljanje interesov mladih na lokalnem, regionalnem in nacionalnem nivoju.
4.4. Druge nevladne organizacije
Med prednostna področja izvajanja programov drugih nevladnih organizacij na področju mladinskega dela se uvrščajo:
– neformalno izobraževanje in usposabljanje mladih za mladinsko delo,
– prostovoljno mladinsko delo,
– informiranje in svetovanje za mlade,
– participacija, aktivno državljanstvo,
– mednarodno mladinsko delo in mobilnost mladih,
– socialna integracija mladine z manj
priložnostmi,
– boljše poznavanje mladine,
– zdravje in dobro počutje mladine.
Izvajanje programa posebnega pomena
za razvoj mladinskega dela in mladinske
politike v RS na evropskem nivoju
Programi posebnega pomena se izvajajo
na prioritetnih področjih mladinske politike
kot jih je določil razpisovalec v tem javnem
pozivu in so hkrati v skladu z aktualnimi strategijami in dokumenti na področju mladinske
politike, ki jih RS so-oblikuje na evropskem
nivoju in med katerimi so najbolj pomembni:
1. Strateški dokument Sveta Evrope (Direktorat za mladino in šport):
– Agenda 2020.
2. Dokumenti EU:
– sporočilo komisije Svetu EU, Strategija
EU za mlade – vlaganje v mlade in krepitev
njihove vloge in položaja; prenovljena odprta metoda koordinacije za obravnavo izzivov
in priložnosti za mlade.
– resolucija Sveta o prenovljenem okviru
za evropsko sodelovanje na področju mladine (2010–2018),
– resolucije Sveta EU, ki so bile sprejete
v obdobju 2007–2009, to je v času 18-mesečnega predsedovanja prvega tria (Nemčije, Portugalske, Slovenije) in drugega tria
(Francije, Češke in Švedske).
Razpisovalec bo pri ugotavljanju in priznavanju vsebin posebnega pomena upošteval upravičene navedbe v vlogah na podlagi vseh spodaj naštetih kriterijev:
– program se izvaja v večini statističnih
regij v RS,
– vlagatelj ima vzpostavljeno struktura
programa v Sloveniji, na nivojih nosilec, izvajalci, podizvajalci oziroma nacionalne, regionalne in lokalne strukture,
– vlagatelj koordinira dejavnost v okviru
navedene strukture in je nosilec dejavnosti/programa v Sloveniji,
– vlagatelj ima vsaj 2 pogodbeno zaposlene osebe s primerno izobrazbo in izkušnjami za izvajanje programa posebnega
pomena,
– program je dolgoročne narave, ki se
v Sloveniji izvaja v daljšem časovnem obdobju, vsaj zadnja tri leta,
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– program predstavlja skupek aktivnosti,
ki obsegajo promocijo področja, izobraževanja, in dvig kvalitete dela na tem področju,
– vlagatelj redno sodeluje z vladnimi in
nevladnimi strukturami pri snovanju in izvajanju mladinske politike v Sloveniji,
– vlagatelj izvaja instrumente mladinske
politike na evropskem nivoju.
5. Kriteriji in merila za dodelitev sredstev
5.1. Kriteriji in merila za dodelitev sredstev za redno delovanje in programe nacionalnih mladinskih organizacij:
a) Za redno delovanje nacionalnih mladinskih organizacij
– Število članic in članov organizacije na
dan 1. 1. 2010;
– Število lokalnih enot organizacije na
dan 1. 1. 2010;
– Polnopravno ali pridruženo članstvo
v mednarodnih organizacijah na dan 1. 1.
2010;
– Članstvo oziroma vključenost v programe kohezijskih skladov;
– Obseg tiskanih in promocijskih gradiv
ter dogodkov v letu 2009;
– Število redno zaposlenih in rednih sodelavcev na dan 1. 1. 2010;
– Obseg finančnih sredstev za realizirani
program v letu 2009.
b) Za obseg, kakovost in učinkovitost
programa nacionalnih mladinskih organizacij
– Vrsta in obseg prednostnih programskih področij;
– Evalvacije programa 2009 in utemeljenost programa 2010;
– Izbrana metodologija za izvedbo programa;
– Načrtovani rezultati v predlogu programa so realni, izvedljivi in povezani s cilji in
aktivnostmi programa;
– Časovni načrt izvedbe posameznih
aktivnosti predloga programa je realen in
izvedljiv;
– Število dni trajanja programa oziroma
podprogramov;
– Delež izvajalcev, načrtovalcev, organizatorjev in koordinatorjev predlaganega
programa glede na število članov in članic
organizacije;
– Število aktivnih udeležencev programa
v 2009;
– Medijska pokritost delovanja vlagatelja
in njegovih programov.
c) Za aktivnosti koordinacije
– Koordinacija aktivnosti lokalnih enot.
5.2. Kriteriji in merila za dodelitev sredstev za opravljanje redne dejavnosti in programov mladinskega centra:
a) Za redno delovanje mladinskih centrov
– Velikost prostorov mladinskega centra;
– Časovno obdobje delovanja MC;
– Urnik rednega delovanja;
– Število redno zaposlenih in usposobljenih vodstvenih in rednih programskih
delavcev.
b) Za servisno dejavnost
– Obseg servisnih storitev in podpornih
dejavnosti tehnične, organizacijske, strokovne, svetovalne ali finančne narave;
– Obseg gradiv za namen promocije
mladinskega dela in dejavnosti mladinskega centra;
– Obseg aktivne spletne strani z informacijami iz različnih področij pomembnih
za mlade;
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– Medijska pokritost delovanja in programov v letu 2009 in planu za leto 2010.
c) Za skupnostno delo
– Koordinacija in skupnostno delo –
vključenost MC v nacionalne programe;
– Koordinacija izvajalcev informiranja in
svetovanja za mlade;
– Članstvo oziroma vključenost v programe kohezijskih skladov EU;
– Pomen programa za razvoj mladinskega dela in mladinske politike v RS na
evropskem nivoju.
d) Za realiziran program mladinskega
centra v letu 2009
– Obseg (število dogodkov) klubskega
programa;
– Obseg neformalnega izobraževanja
mladih;
– Obseg prostovoljnih aktivnosti;
– Obseg projektov ali programov mobilnost in mednarodnega povezovanja;
– Število izvedenih projektov v okviru
evropskih programov.
e) Za planiran program v letu 2010
– Obseg neformalnega učenja in usposabljanja mladih;
– Obseg prostovoljnega mladinskega
dela;
– Vključevanje neorganizirane mladine;
– Izvajanje informiranje in svetovanje za
mlade;
– Aktivno državljanstvo in soudeležba
mladine;
– Mednarodno mladinsko delo in medkulturno učenje mladih;
– Raziskovalno delo mladih;
– Socialna vključenost mladine z manj
priložnostmi;
– Inovativnost in kulturna ustvarjalnost.
f) Za finančni plan za leto 2010
– Vrednost celoletne dejavnosti in programov mladinskega centra priznane s strani razpisovalca;
– Finančna struktura prihodkov in odhodkov.
5.3. Kriteriji in merila za dodelitev sredstev za mladinske svete lokalnih skupnosti:
– Število organizacij, ki sestavljajo mladinski svet lokalne skupnosti;
– Relativni delež mladih, vključenih v organizacije, ki sestavljajo mladinski svet lokalne skupnosti, glede na število prebivalcev lokalne skupnosti v starosti 14–29 let;
– Delovanje mladinskega sveta lokalne
skupnosti v letu 2009;
– Plan delovanja mladinskega sveta lokalne skupnosti v letu 2010;
– Medijska pokritost programa v letu
2009 in planu za 2010.
5.4 Kriteriji in merila za nevladne organizacije, ki izvajajo letne mladinske programe
a) Za delovanje nevladnih organizacij
– Število ur programa;
– Število redno zaposlenih in usposobljenih vodstvenih in rednih programskih delavcev, ki skrbijo za izvedbo programa skladno
s predmetom tega javnega poziva;
– Obseg tiskanih in promocijskih gradiv
v letu 2009 in 2010.
b) Za časovno obdobje neprekinjenega
izvajanja programa
– Časovno obdobje neprekinjenega izvajanja programa.
c) Za realiziran program v letu 2009
– Obseg finančnih sredstev za realizirani
program organizacije v letu 2009 na področjih, skladnih s predmetom tega javnega
poziva;
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– Struktura finančnih sredstev mladinskega programa v letu 2009.
č) Za obseg načrtovanega programa
v letu 2010
– Število uporabnikov programa;
– Delež in število aktivnih udeležencev
programa v starosti od 14 do 29 let;
– Koordinacija programa na regionalnem
ali nacionalnem nivoju.
d) Za kakovost in učinkovitost načrtovanega programa v letu 2010
– Utemeljenost programa (program je
osnovan na podlagi podatkov iz analiz stanja in/ali raziskav na mladinskem področju
in upošteva primere dobrih praks);
– Izbrana metodologija za izvedbo programa je ustrezna;
– Načrtovani rezultati v predlogu programa so realni, izvedljivi in povezani s cilji in
aktivnostmi projekta;
– Časovni načrt izvedbe posameznih
aktivnosti predloga projekta je realen in izvedljiv;
– Načrt evalvacije programa;
– Medijska pokritost;
– Inovativnost programa in spodbujanje
kreativnosti mladih;
– Uporaba orodij za spremljanje pridobljenih znanj, veščin ali kompetenc mladih;
– Število programov v okviru kohezijskih
skladov;
– Pomen programa za razvoj mladinskega dela in mladinske politike v RS na
evropskem nivoju.
6. Okvirna višina sredstev, ki bodo na
razpolago v okviru tega javnega poziva:
okvirna višina sredstev celotnega javnega
poziva znaša za leto 2010: 1.420.000,00
EUR.
7. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v skladu s pogodbo ter predpisi, ki določajo izvrševanje
proračuna.
8. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge na 2. stopnji in način predložitve
vlog ter opremljenost vlog:
8.1. Rok za predložitev vlog in način predložitve: vlagatelj mora vlogo za dodelitev
sredstev, izpolnjeno v slovenskem jeziku,
poslati s priporočeno pošto na naslov Urada
RS za mladino, Dalmatinova 2 (14. nadstropje), 1000 Ljubljana, najpozneje do 26. 1.
2010.
8.2. Opremljenost vloge:
Vlogo na ta javni poziv je potrebno poslati v zaprtem ovitku, na katerem mora biti
vidna ustrezna označba: »Ne odpiraj – Vloga za sofinanciranje – 2. stopnja«.
Zaradi evidentiranja priporočamo na hrbtni strani ovitka napisan naslov vlagatelja.
Veljavna bo vloga, ki bo pravilno opremljena in pravočasno predložena razpisovalcu. Neveljavne vloge (nepravilno opremljene in nepravočasno prispele) bodo
vrnjene vlagateljem.
9. Datum odpiranja vlog
Odpiranje in ocenjevanje prispelih vlog
za 2. stopnjo bo opravila strokovna komisija,
imenovana s strani razpisovalca. Strokovna
komisija bo pričela z odpiranjem vlog 2. stopnje predvidoma dne 28. 1. 2010.
Odpiranje vlog, v skladu s tretjim odstavkom 222. člena Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije,
ne bo javno.
10. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu dvostopenjskega javnega
poziva
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Vlagatelji bodo o izidu dvostopenjskega
javnega poziva obveščeni predvidoma do
konca meseca marca 2010.
Razpisovalec bo hkrati z izdanim sklepom o rezultatih tega javnega poziva pozval
upravičence k sklenitvi pogodbe. V primeru,
da se upravičenec v roku 8-ih dni od prejema poziva ne odzove na poziv, se šteje, da
je odstopil od vloge.
11. Kraj, čas in naslov, pri kateri lahko
zainteresirani vlagatelji dvignejo razpisno
dokumentacijo
Razpisna dokumentacija, ki bo vlagateljem podrobneje pojasnila pogoje tega
javnega poziva, bo zainteresiranim vlagateljem dosegljiva na spletni strani razpisovalca www.ursm.gov.si in na podlagi zaprosila
v tajništvu URSM osebno ali po elektronski
pošti uradzamladino.mszs@gov.si.
Tajništvo razpisovalca je na naslovu: Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad RS za
mladino, Dalmatinova 2, 1000 Ljubljana, 14.
nadstropje.
Zainteresirani vlagatelji se lahko vsak
delovni dan, med 10. in 12. uro, obrnejo na
tajništvo Urada RS za mladino za morebitna telefonska pojasnila, tel. 01/400-57-89,
01/400-57-93 ali na kontaktno osebo razpisovalca: Mitja Blaganje, tel. 01/400-57-93.
Vse verzije razpisne dokumentacije, ne
glede na medij, na katerem se nahajajo, so
oblikovno in vsebinsko enake. Vlagatelji s tiskanjem elektronske oblike dokumentacije
dobijo kopijo, enako pisni obliki.
Ministrstvo za šolstvo in šport,
Urad RS za mladino
Št. 007-39/2009/34
Ob-8468/09
Na podlagi četrtega odstavka 24. člena
Pravilnika o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih (Uradni list RS, št. 7/02, 75/03, 72/05,
71/07 in 84/08) Ministrstvo za pravosodje
objavlja razrešitev:
1. Štefana Smoliča, sodnega izvedenca
in sodnega cenilca, imenovanega za strokovno področje strojev in opreme – strojev
in opreme splošno, z dnem 7. 12. 2009,
2. Franca Vrečka, sodnega cenilca, imenovanega za strokovno področje gradbeništva – gradbeništva splošno, z dnem 17. 12.
2009.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-8434/09
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
77/07 UPB in 56/08) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega
razpisa (Uradni list RS, št. 93/05), v skladu
s Splošnimi pogoji poslovanja Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (www.jskd.si),
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (v
nadaljevanju JSKD), objavlja
javni poziv
za izbor kulturnih projektov
na področju ljubiteljskih kulturnih
dejavnosti, ki jih bo v letu 2010
sofinanciral Javni sklad RS
za kulturne dejavnosti
(v nadaljevanju: poziv, oznaka PP-2010)
Naziv in sedež naročnika: Javni sklad RS
za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, 1000
Ljubljana.
1. Predmet poziva in področja dejav
nosti
Predmet poziva je sofinanciranje projektov kulturnih društev in njihovih zvez (v nadaljevanju: projekti), ki bodo izvedeni kot:

– prireditve (koncerti, predstave, razstave, projekcije in druge javne kulturne prireditve) na navedenih področjih dejavnosti, ki
jih pripravljajo in izvajajo kulturna društva in
skupine na neprofiten način in so v interesu
širše družbene skupnosti;
– izobraževanje in strokovno usposabljanje za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti;
– založniški, filmski, video in večzvrstni
projekti.
Področja dejavnosti so: zborovska, instrumentalna, gledališka in lutkovna, folklorna, filmska, plesna, likovna, literarna in
večzvrstna dejavnost (ki združuje našteta
področja).
2. Cilji poziva
Cilji poziva so:
– spodbujanje ustvarjalnosti;
– podpiranje kakovostnih programov, ki
so pomembni za splošni kulturni razvoj in
promocijo v tujini;
– povečanje raznolikosti kulturnih dogodkov in povečanje dostopnosti kulturnih
vsebin;
– podpiranje kakovostnih programov kulturne vzgoje.
3. Okvirna vrednost poziva: okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev za predmet poziva znaša 444.300,00 evrov.
4. Roki poziva: poziv prične teči 4. 1.
2010. Zaključi se s porabo razpoložljivih
sredstev oziroma najpozneje 4. 2. 2010.
5. Pomen izrazov
Upravičene osebe po tem pozivu so kulturna društva in njihove zveze s statusom
pravne osebe v Republiki Sloveniji, ki delujejo na področju poziva; za kulturno delovanje Slovencev, ki živijo v zamejstvu, pa
ustrezne krovne organizacije.
Projekt je zaokrožena programska enota, ki je v celoti ali svojih delih dostopna
javnosti.
Finančna uravnoteženost pomeni, da
se v finančni strukturi programa ali projekta
skupne vrednosti predvidenih odhodkov ujemajo s prihodki (odhodki = prihodki).
6. Pogoji poziva
Vloge na poziv lahko predložijo upravičene osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so kulturna društva ali njihove zveze,
registrirane kot pravne osebe v RS, ki izvajajo kulturne projekte s področja tega poziva
(to dokažejo s kopijo potrdila AJPES – Agencija Republike Slovenije za javno pravne
evidence in storitve, iz katerega je razviden
datum vpisa – dokument ne sme biti starejši
od dvanajst mesecev), ali krovne organizacije slovenskih kulturnih društev in skupin iz
zamejstva, ki izvajajo kulturne projekte s področja tega poziva (to dokažejo z ustreznim
potrdilom države, kjer delujejo);
– zagotavljajo dostopnost programskih
sklopov in programskih enot javnosti in medijem (to dokažejo s podpisano izjavo predlagatelja, da bo v primeru izbora omogočil
javno dostopnost);
– so v primeru, da so bile v letu 2009 pogodbena stranka JSKD, izpolnile vse svoje
obveznosti do JSKD (to dokažejo s podpisano izjavo predlagatelja);
– so v primeru, da so bile v letu 2009
pogodbena stranka sofinancerjev kulturnih
programov iz javnih sredstev, izpolnile vse
pogodbene obveznosti do njih (to dokažejo
s podpisano izjavo predlagatelja).
7. Splošni kriteriji poziva
Predlagatelj posameznega projekta
ustreza splošnim kriterijem, če:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– trajneje, vsaj že eno leto, deluje na
področju poziva;
– ima ustrezen obseg kakovostnega kulturnega programa (da je v preteklem letu
poleg redne dejavnosti samostojno pripravil
in izvedel vsaj en dodatni projekt);
– je prepoznaven v slovenskem kulturnem prostoru (v zadnjih treh letih je sodeloval na strokovno spremljanih regijskih
ali državnih prireditvah) in/ali v mednarodni
javnosti.
Predlagani projekt ustreza splošnim kriterijem tega poziva, če:
– sodi na področje ljubiteljskih kulturnih
dejavnosti;
– resorno ne spada na druga področja,
kot so šolstvo, šport, znanost, gospodarstvo ipd.;
– ni komercialen; člani izvajalske skupine
za izvedbo ne prejemajo plačila;
– ima uravnoteženo in realno finančno
konstrukcijo (prihodki = odhodki); je izvedljiv
glede na razpoložljive vire;
– zaprošeni znesek sofinanciranja ni
manjši od 10% in ni večji od 50% vseh
predvidenih stroškov;
– zaprošeni znesek sofinanciranja ni nižji od 200,00 evrov in ni višji od 5.000,00
evrov;
– bo v celoti izveden v letu 2010.
Predlagani projekt ne ustreza splošnim
kriterijem tega poziva, če je:
– redna letna dejavnosti kulturnega društva;
– gostovanje po Sloveniji;
– promocija samega projekta ali društva;
– razstava posameznega avtorja, pregledna letna razstava društva, ex-tempore ali
likovno srečanje ali natečaj (z nagradami in
odkupi), likovna kolonija (če morajo udeleženci prepustiti dela organizatorju);
– samostojna knjiga posameznega
ustvarjalca, šolsko ali novinarsko literarno
glasilo, literarni časopis ali revija, ki nima
izdane vsaj ene številke, literarni natečaj.
8. Posebni kriteriji poziva
Predloženi projekti bodo ocenjeni na
podlagi posebnih kriterijev glede na:
– realizacijo programa in/oz. projektov
predlagatelja v zadnjem letu oziroma preteklem obdobju (skupaj do 21 točk);
– učinek realizacije programa in/oziroma
projektov predlagatelja v zadnjem letu oziroma preteklem obdobju (skupaj do 21 točk);
– kakovost zasnove projekta (skupaj do
21 točk);
– kakovost izvedbe projekta (skupaj do
21 točk);
– predvidene učinke projekta z vidika
spodbujanja kulturnega razvoja (skupaj do
21 točk);
– predvidene učinke projekta z vidika
povezovanja, sodelovanja in sožitja (skupaj
do 21 točk).
9. Uporaba kriterijev: projekte bodo presojale strokovno programske komisije za
posamezna področja dejavnosti na podlagi
podatkov iz vloge (obrazci in priloge) in za
sofinanciranje predlagale le tiste, ki bodo
v postopku ocenjevanja v celoti izpolnjevali
splošne kriterije poziva, na podlagi posebnih
kriterijev poziva pa prejeli najmanj 80 točk.
10. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2010
oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti
2010 in 2011 (Uradni list RS, št. 99/09).
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11. Dokumentacija poziva
Dokumentacija poziva obsega:
– besedilo poziva;
– prijavne obrazce: A (osnovni podatki
o prijavitelju), A-1 (opis dosedanjega delovanja), B (osnovni podatki o projektu in
finančni načrt), B-1 (sinopsis in utemeljitev
projekta), Izjava (izjave).
Dokumentacija javnega poziva PP-2010
je dostopna na domači strani JSKD www.
jskd.si, predlagatelji pa jo lahko med uradnimi urami (vsak delovni dan med 9. in 12.
uro) dobijo tudi na območnih izpostavah in
na sedežu JSKD.
JSKD je dolžan v času roka poziva na pisno zahtevo zainteresiranim predlagateljem
dokumentacijo poziva poslati tudi po pošti
ali po elektronski pošti.
12. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti predložena na naslov:
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, p. p. 1699, 1000 Ljubljana, do 4. 2.
2010 oziroma najpozneje ta dan oddana na
pošti kot priporočena pošiljka.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji poziva.
Vloga mora biti oddana v zapečatenem
ovitku in ustrezno označena. Na prednji
strani ovitka mora biti izpisano: Ne odpiraj!
– Vloga na javni poziv PP-2010. Na zadnji
strani ovitka mora biti navedba vlagatelja:
naziv in poštni naslov (sedež).
Posamezni predlagatelj lahko na poziv
predloži skupaj največ tri vloge za posamezno področje dejavnosti (glasbena, gledališka …), razen če je predlagatelj zveza
kulturnih društev ali krovna organizacija
slovenskih kulturnih društev in skupin iz zamejstva, ki lahko predloži največ šest vlog
za posamezno področje dejavnosti. Vse nadaljnje vloge bodo zavrnjene.
Posamezni predlagatelj lahko predloži
več vlog v enem ovitku, vendar mora vsaka
od njih ustrezati pogojem popolne vloge.
Predlagatelj lahko na svojo pobudo dopolnjuje vlogo le v roku poziva na način, kot
velja za pošiljanje vlog.
13. Izpolnjevanje pogojev poziva
Vloga na poziv je popolna, če:
– je predložena na prijavnih obrazcih poziva PP-2010;
– je čitljivo izpolnjena v slovenskem jeziku;
– vsebuje vse predpisane obrazce:
A (osnovni podatki o prijavitelju), A-1 (opis
dosedanjega delovanja), B (osnovni podatki
o projektu in finančni načrt), B-1 (sinopsis in
utemeljitev projekta), Izjava (izjave odgovorne osebe);
– vsebuje vse zahtevane podatke in priloge;
– je na ustreznih mestih podpisana in
žigosana.
Predlagatelji, ki bodo podali nepopolne
vloge, bodo pozvani, da v določenem roku
vloge dopolnijo.
Za neupravičeno osebo se šteje tisti
predlagatelj vloge, ki ne izpolnjuje pogojev
poziva.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila
predložena po določilih prvega odstavka 12.
točke poziva.
Izpolnjevanje pogojev poziva PP-2010
ugotavlja pristojni uslužbenec za vodenje
postopka, ki ga imenuje direktor JSKD.
Vloge, ki niso bile oddane v predpisanem
roku, ki jih ni vložila upravičena oseba, in
nepopolne vloge, ki kljub pozivu niso bile
pravočasno dopolnjene, bodo zavržene.
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14. Pristojni uslužbenci
Pristojni uslužbenci za dajanje informacij
in pojasnil so:
– Urška Bittner Pipan, urska.bittner@jskd.si, 01/24-10-502,
– Matej Maček, matej.macek@jskd.si,
01/24-10-518,
– Marko Studen, marko.studen@jskd.si,
01/24-10-508.
Uradne ure (po telefonu) so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 11. ure.
15. Obravnava vlog in obveščanje o izboru
Strokovna presoja vlog, prispelih na poziv, bo potekala v skladu s Splošnimi pogoji
poslovanja JSKD.
Vloge, prispele na poziv, bodo obravnavane po času prispetja. Za čas prispetja
vloge, ki je bila dopolnjena, se šteje čas prispetja dopolnitve vloge.
JSKD bo predlagatelje o svojih odločitvah obvestil v praviloma v tridesetih dneh
po zasedanju in odločitvi strokovno programske komisije, z določitvijo roka, do katerega bo imel predlagatelj možnost, da se
o predlogu komisije pisno izjavi. Po poteku
tega roka bodo izdane odločbe.
Javni sklad RS
za kulturne dejavnosti
Ob-8435/09
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
77/07 UPB in 56/08 – ZUJIK) ter v skladu
s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in
javnega razpisa (Uradni list RS, št. 93/05),
v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja
Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti
(www.jskd.si), Javni sklad RS za kulturne
dejavnosti (v nadaljevanju JSKD), objavlja
javni poziv
za izbor kulturnih projektov na
področju različnih manjšinskih etničnih
skupnosti in priseljencev v RS, ki jih bo
v letu 2010 sofinanciral Javni sklad RS
za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju:
poziv, oznaka Etn- 2010)
1. Predmet poziva
Predmet poziva je sofinanciranje kulturnih projektov kulturnih organizacij s statusom pravne osebe zasebnega prava na
področju različnih manjšinskih etničnih
skupnosti in priseljencev v RS ter kulturnih
projektov ustvarjalcev pripadnikov različnih
manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v RS s statusom samozaposlenih v kulturi (v nadaljevanju: projekti).
2. Cilji poziva
Cilji poziva so:
– spodbujanje ustvarjalnosti;
– ohranjanje posebne kulturne identitete
različnih manjšinskih etničnih skupnosti in
priseljencev skladno z izraženimi kulturnimi
potrebami;
– predstavljanje manjšinskih skupnosti
širšemu okolju;
– podpiranje kakovostnih projektov, ki so
pomembni za splošni kulturni razvoj manjšinskih etničnih skupnosti in promocijo v tujini;
– povečanje raznolikosti kulturnih dogodkov in povečanje dostopnosti kulturnih
vsebin;
– povečanje kakovostnih programov kulturne vzgoje.
3. Področje poziva
Področje poziva je kulturna dejavnost
različnih manjšinskih etničnih skupnosti in
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priseljencev v Republiki Sloveniji, ki se izvaja na neprofiten način in je v interesu širše
družbene skupnosti na področju glasbene,
gledališke, folklorne, filmske, plesne, likovne, literarne in večzvrstne dejavnosti.
Kulturna dejavnost po posameznih področjih obsega zlasti:
– premierno produkcijo koncertov, gledaliških in plesnih predstav, samostojnih in
skupinskih filmskih, likovnih in večzvrstnih
(intermedijskih) projektov,
– postprodukcijo kulturnih dogodkov, ki
so zaradi svoje kakovosti, odziva občinstva
in predstavitve kulturne produkcije primerni
za ponovno izvedbo doma in v tujini,
– mednarodna sodelovanja, gostovanja,
turneje in izmenjave v mednarodnem kulturnem prostoru ter organizacijo gostovanj
kakovostnih ljubiteljskih manjšinskih izvajalcev od drugod,
– redne in posebne publikacije, prve izdaje nosilcev zvoka in slike, izdaje literarnih
zbornikov in druge oblike založništva za potrebe ljubiteljskih kulturnih ustvarjalcev,
– kulturno vzgojo s pripravo in izvedbo
glasbenih, gledaliških, folklornih, filmskih,
plesnih, likovnih in literarnih dogodkov in
delavnic mladih ustvarjalcev (do 27 let) ter
dogodkov in delavnic za otroke in mlade,
v katerih se z ustreznimi pedagoško-didaktičnimi pristopi spodbuja ustvarjalnost otrok
in mladih.
4. Okvirna vrednost poziva: okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev za predmet poziva znaša 233.758,00 evrov.
5. Roki poziva: poziv prične teči 4. 1.
2010. Zaključi se s porabo razpoložljivih
sredstev oziroma najpozneje 4. 2. 2010.
6. Pomen izrazov: upravičene osebe po
tem pozivu so kulturna društva in njihove
zveze, zasebni zavodi in druge nevladne
organizacije s statusom pravne osebe zasebnega prava ter ustvarjalci z veljavnim
statusom samozaposlenih v kulturi, ki delujejo na področju poziva.
Projekt je zaokrožena programska enota, ki je v celoti ali svojih delih dostopna
javnosti.
Finančna uravnoteženost pomeni, da se
v finančni strukturi projekta skupne vrednosti predvidenih odhodkov ujemajo s prihodki
(odhodki = prihodki).
7. Pogoji poziva
Vloge na poziv lahko predložijo upravičene osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so kulturna društva, zasebni zavodi in
druge nevladne organizacije, registrirani za
opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti
ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji (to dokažejo s kopijo potrdila AJPES
– Agencija Republike Slovenije za javno
pravne evidence in storitve, iz katerega je
razviden datum vpisa – dokument ne sme
biti starejši od dvanajst mesecev), ali ustvarjalci s statusom samozaposlenih v kulturi
(kar dokažejo s kopijo potrdila o vpisu v razvid samozaposlenih v kulturi);
– zagotavljajo dostopnost programskih
sklopov in programskih enot javnosti in medijem; to dokažejo s podpisano izjavo predlagatelja, da bo v primeru izbora omogočil
javno dostopnost;
– so izpolnili vse pogodbene obveznosti do sofinancerjev kulturnih programov iz
javnih sredstev v preteklih letih (to dokažejo
s podpisano izjavo predlagatelja);
– ne prijavljajo istega projekta, ki je bil
posredovan ali izbran na drugem programskem ali projektnem razpisu ali pozivu Mini-
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strstva za kulturo, Filmskega sklada RS ali
Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti
(to dokažejo s podpisano izjavo predlagatelja).
8. Splošni kriteriji poziva
Predlagatelj posameznega projekta
ustreza splošnim kriterijem, če:
– trajneje, vsaj eno leto, deluje na razpisnem področju;
– izvaja programe, ki omogočajo ohranitev posebne kulturne identitete različnih
manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev skladno z izraženimi kulturnimi potrebami;
– izvaja programe manjšinskih kulturnih
ustvarjalcev;
– izvaja programe, ki predstavljajo manjšinske skupnosti širšemu okolju.
Predlagani projekt ustreza splošnim kriterijem tega poziva, če:
– sodi na področje ljubiteljskih kulturnih
dejavnosti kulturnih ustvarjalcev manjšinskih skupnosti;
– omogoča ohranitev posebne kulturne
identitete različnih manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev skladno z izraženimi
kulturnimi potrebami;
– predstavlja manjšinske skupnosti širšemu okolju;
– resorno ne spada na druga področja,
kot so šolstvo, šport, znanost, gospodarstvo ipd.;
– zaprošeni znesek sofinanciranja ni večji od 90% vseh predvidenih stroškov;
– ima uravnoteženo in realno finančno
konstrukcijo (prihodki = odhodki); je izvedljiv
glede na razpoložljive vire;
– bo v celoti izveden v letu 2010.
9. Posebni kriteriji poziva
Predloženi programi bodo ocenjeni na
podlagi posebnih kriterijev, glede na:
– realizacijo programa oziroma projektov
predlagatelja v zadnjem letu oziroma preteklem obdobju (skupaj do 21 točk);
– učinek realizacije programa oziroma
projektov predlagatelja v zadnjem letu oziroma preteklem obdobju (skupaj do 21 točk;
– kakovost zasnove predlaganega projekta (skupaj do 21 točk);
– kakovost izvedbe predlaganega projekta (skupaj do 21 točk);
– učinke predlaganega projekta z vidika
spodbujanja kulturnega razvoja manjšinskih
etničnih skupnosti (skupaj do 21 točk);
– učinke predlaganega projekta z vidika
kulturne raznolikosti, integrativnosti, interkulturalnosti, sodelovanja in sožitja (skupaj
do 21 točk).
10. Uporaba kriterijev
Programe bo presojala strokovno programska komisija na podlagi podatkov iz
vloge (obrazci in priloge) in za sofinanciranje predlagala le tiste projekte, ki bodo
v postopku ocenjevanja v celoti izpolnjevali
splošne kriterije, na podlagi posebnih kriterijev pa prejeli najmanj šestdeset točk.
11. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2010
oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti
2010 in 2011 (Uradni list RS, št. 99/09).
12. Dokumentacija poziva
Dokumentacija poziva obsega:
– besedilo poziva;
– prijavne obrazce: A (osnovni podatki
o prijavitelju), A-1 (podatki o dosedanjem
delu in dosežkih društva), B (osnovni podatki o projektu in finančni načrt), B-1 (sinopsis

in utemeljitev projekta), Izjava (izjave odgovorne osebe prijavitelja).
Dokumentacija poziva je dostopna na
domači strani JSKD www.jskd.si, predlagatelji pa jo lahko med uradnimi urami (vsak
delovni dan med 9. in 12. uro) dobijo tudi
na sedežu JSKD, Štefanova 5, 1000 Ljub
ljana.
JSKD je dolžan v času razpisnega roka
na pisno zahtevo razpisno dokumentacijo
poslati tudi po pošti ali po elektronski pošti.
13. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti predložena na naslov:
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, p.p. 1699, 1000 Ljubljana, do 4. 2.
2010 oziroma najpozneje ta dan oddana na
pošti kot priporočena pošiljka.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji poziva.
Vloga mora biti oddana v zapečatenem
ovitku in ustrezno označena. Na prednji
strani ovitka mora biti izpisano: Ne odpiraj!
– Vloga na poziv Etn-2010. Na zadnji strani
ovitka mora biti navedba vlagatelja: naziv in
poštni naslov (sedež).
Posamezni predlagatelj lahko na ta poziv
predloži skupaj največ šest vlog. Na posamezno področje dejavnosti (glasbena, gledališka…) lahko predloži največ tri vloge.
Vse nadaljnje vloge bodo zavrnjene.
Posamezni predlagatelj lahko predloži
več vlog v enem ovitku, vendar mora vsaka
od njih ustrezati pogojem popolne vloge.
Predlagatelj lahko dopolnjuje vlogo le
v razpisnem roku na način, kot velja za
pošiljanje vlog.
Izpolnjevanje pogojev poziva
Vloga na poziv je popolna, če:
– je predložena na navedenih prijavnih
obrazcih Etn-2010;
– je čitljivo izpolnjena v slovenskem jeziku;
– vsebuje vse predpisane obrazce:
A (splošni podatki o prijavitelju), A-1 (podatki
o delu društva), B (prijava projekta s finančnim načrtom), B-1 (sinopsis in utemeljitev
projekta), Izjava (izjave odgovorne osebe);
– vsebuje vse zahtevane podatke in priloge;
– je na ustreznih mestih podpisana in
žigosana.
Predlagatelji, ki bodo podali nepopolne
vloge, bodo pozvani, da v določenem roku
vloge dopolnijo.
Za neupravičeno osebo se šteje tisti
predlagatelj vloge, ki ne izpolnjuje pogojev
poziva.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila
predložena po določilih prvega odstavka 13.
točke tega poziva.
Izpolnjevanje pogojev poziva ugotavlja
pristojni uslužbenec za vodenje postopka,
ki ga imenuje direktor JSKD.
Vloge, ki niso bile oddane v predpisanem
roku, ki jih ni vložila upravičena oseba, in
nepopolne vloge, ki kljub pozivu niso bile
pravočasno dopolnjene, bodo zavržene.
Pristojni uslužbenci
Pristojni uslužbenci za dajanje informacij
in pojasnil so:
– Urška Bittner Pipan, urska.bittner@jskd.si, 01/24-10-502;
– Matej Maček, matej.macek@jskd.si,
01/24-10-518;
– Marko Studen, marko.studen@jskd.si,
01/24-10-508.
Uradne ure (po telefonu) so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 11. ure.
Obravnava vlog in obveščanje o izboru
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Strokovna presoja vlog, prispelih na poziv, bo potekala v skladu s Splošnimi pogoji
poslovanja JSKD.
Vloge, prispele na javni poziv, bodo
obravnavane po času prispetja. Za čas prispetja vloge, ki je bila dopolnjena, se šteje
čas prispetja dopolnitve vloge.
JSKD bo predlagatelje o svojih odločitvah obvestil praviloma v tridesetih dneh po
zasedanju in odločitvi strokovno programske
komisije, z določitvijo roka, do katerega bo
imel predlagatelj možnost, da se o predlogu
komisije pisno izjavi. Po tem roku bodo izdane odločbe.
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Št. 411-45/2009-7

Ob-8433/09

Poziv
promotorjem k podaji vlog
o zainteresiranosti za izvedbo projekta
javno-zasebnega partnerstva »Izgradnja
športne dvorane - Velodroma Češča
vas«
Mestna občina Novo mesto na podlagi
32. in 34. člena Zakona o javno-zasebnem
partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) poziva promotorje, da oddajo svoje vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta javnozasebnega partnerstva »izgradnja športne
dvorane - Velodroma Češča vas«.
Predmet javno zasebnega partnerstva
je izgradnja športne dvorane - Velodroma
Češča vas.
Več o izgradnji in upravljanju, načinu financiranja, prenosu lastninske pravice, količini in obsegu projekta, datumu začetka
in roku izvedbe postopka sklenitve javno
zasebnega partnerstva in začetku izvedbe
projekta, bo razvidno iz javnega razpisa.
Javni partner odločitve o javno- zasebnem partnerstvu še ni sprejel, vendar mu
tretji odstavek 32. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu omogoča, da se poziv
promotorjem lahko poda še pred sprejemom
tega akta.
Oddaja vloge o zainteresiranosti za promotorja, ki takšno vlogo odda, ne predstavlja
prevzema nobenih obveznosti, prav tako pa
v morebitnem postopku javno- zasebnega
partnerstva ne ustvarja nobenih pravic za
promotorja.
Promotorji naj svoje vloge o zainteresiranosti pošljejo po priporočeni pošti na naslov:
Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta
1, 8000 Novo mesto, z pripisom »izgradnja
športne dvorane - Velodroma Češča vas«,
najkasneje do 18. 1. 2010. Promotorji, ki
bodo v navedenem roku oddali vlogo o zainteresiranosti, bodo pisno povabljeni na
informativni sestanek, katerega dan in uro
bo naknadno določila Mestna občina Novo
mesto.
Mestna občina Novo mesto
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Objave po Zakonu
o političnih strankah
Št. 2153-4/2009/4
Ob-8441/09
»V register političnih strank se vpiše politična stranka Slovenska Unija, s skrajšanim imenom Unija in s kratico imena SU ter
s sedežem v Ljubljani, Ob železnici 18.
Znak stranke je izpis imena stranke SLOVENSKA UNIJA izpisano z velikimi poudarjenimi črkami in tremi nesklenjenimi povezanimi krogi v zeleni, zlati in rdeči barvi.
Kot zastopnik politične stranke Slovenske Unije se v register političnih strank vpiše
Vlado Dimovski, EMŠO: 2107960500292,
državljan Republike Slovenije, s stalnim
prebivališčem: Ljubljana, Neubergerjeva
ulica 7.
Matična številka politične stranke je:
4016203.«
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Evidence sindikatov
Št. 10102-2/2009-10
Ob-7424/09
Sindikat policistov Slovenije, Kidričeva 24/D, Celje, se določi kot reprezentativen sindikat v poklicu policist/policistka.
Št. 101-23/20209-2
Ob-8262/09
Statut Sindikata železniških strokovnih delavcev proizvodnja Maribor, ki so
hranjena v Upravni enoti Maribor na podlagi
odločbe številka 141-13/2001 112, z dne
22. 5. 2001 in vpisana v evidenco statutov
sindikatov pri UE Maribor, pod zaporedno
številko 13/2001 z dne 18. 5. 2001, se zbrišejo iz evidence statutov sindikatov z dne
31. 12. 2009.
Izbris je vpisan v evidenci statutov sindikatov UE Maribor, pod zaporedno številko
29/2009 z dne 11. 12. 2009.
Št. 101-2/2009-3
Ob-8276/09
Pravila Zveze svobodnih sindikatov
Slovenije, Sindikata Mercator Jelka Ribnica, ki so bila z odločbo št: 05-PL-013-16-94
z dne 28. 2. 1994 sprejeta v hrambo pri
Občini Ribnica pod zap. št. 17, se s 14. 12.
2009 vzamejo iz hrambe in izbrišejo iz evidence statutov sindikatov.
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Objave gospodarskih družb
Ob-8461/09
Skladno z določbami 629. in 586. člena
ZGD-1 poslovodstvi družb C & G zastopanje, svetovanje in inženiring d.o.o., Ljub
ljana, Riharjeva 38, s poslovnim naslovom
Riharjeva ulica 38, 1000 Ljubljana, z matično številko 5297184000 (v nadaljevanju:
C & G d.o.o. Ljubljana), in OTLM, razvoj,
proizvodnja in svetovanje, d.o.o., s poslovnim naslovom Riharjeva ulica 38, 1000 Ljub
ljana, z matično številko 3639096000 (v nadaljevanju: OTLM d.o.o.), obveščata:
1. Da je bila Okrožnemu sodišču v Ljub
ljani predložena Pogodba o izčlenitvi in prevzemu, sklenjena dne 29. 12. 2009 v obliki
notarskega zapisa notarke Eve Simone Tomšič iz Ljubljane, s katero družba C & G d.o.o.
Ljubljana prenaša del svojega premoženja
na prevzemno družbo OTLM d.o.o.
2. Vsakemu družbeniku, upniku in delavcu obeh navedenih družb se bo na njihovo
zahtevo najkasneje naslednji delovni dan po
podani zahtevi brezplačno dal prepis listin iz
prejšnje točke.
C & G d.o.o. Ljubljana
Marko Gabrovšek, direktor
OTLM d.o.o.
Marko Gabrovšek, direktor
Ob-8464/09
ARENA Šuligoj Dušan s.p. Milojke
Štrukelj 8, 5250 Solkan, matična številka
5335247, davčna številka 32725710, skladno s 668. do 672. členom ZGD-1 obveščam, da se bo z dnem 1. 4. 2010 statusno preoblikovala s prenosom podjetja na
prevzemno (že obstoječo) kapitalsko družbo Arena 1 d.o.o., Milojke Štrukelj 8, 5250
Solkan, matična številka 3582558, davčna
številka 82560749.
ARENA Šuligoj Dušan s.p.
Ob-8439/09
Likvidacijski upravitelj družbe S. Žabjek,
Plesna šola k.d. – v likvidaciji, pri katerem
je na podlagi sklepa Okrožnega sodišča
v Murski Soboti, Srg 2009/37460, matična
številka 1994085000, z dne 22. 12. 2009
vpisan začetek redne likvidacije, v skladu
z določbo 412. člena ZGD-1, objavlja poziv
upnikom, da v roku 30 dni od dneva objave
tega poziva prijavijo svoje terjatve do družbe S. Žabjek, Plesna šola k.d. – v likvidaciji, Murska Sobota, Kopališka ulica 2, 9000
Murska Sobota.
Terjatve je potrebno nasloviti na likvidacijskega upravitelja na sedežu družbe S.
Žabjek, Plesna šola k.d. – v likvidaciji, Murska Sobota, Kopališka ulica 2, 9000 Murska
Sobota, v dveh izvodih z vso dokumentacijo,
ki izkazuje obstoj in višino terjatev.
Dolžniki naj brez odlašanja poravnajo
svoje terjatve.
S. Žabjek, Plesna šola k.d. – v likvidaciji
likvidacijski upravitelj
Ob-8463/09
MINERA PB&ZN, finančni in gospodarski
posli, trgovina, gostinstvo, promet, najem in
poslovne storitve, poslovanje z nepremičninami in storitve d.d., Maribor, Partizanska
cesta 5, z matično številka 1997181000, je

na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Mariboru, Srg 2009/36696 z dne 11. 12. 2009,
v postopku redne likvidacije. Likvidacijski
upravitelj v skladu s 412. členom Zakona
o gospodarskih družbah poziva upnike, da
prijavijo svoje terjatve v roku dveh mesecev
od dneva objave tega poziva. Prijave je potrebno nasloviti na likvidacijskega upravitelja
na naslov: MINERA PB&ZN d.d. – v likvidaciji, Partizanska cesta 5, 2000 Maribor, s pripisom „Prijava terjatve“. Prijavi je potrebno
priložiti listine, ki dokazujejo obstoj terjatve.
MINERA PB&ZN d.d. –
v likvidaciji, Maribor
likvidacijski upravitelj
Miran Gombač

Sklici skupščin
Ob-8429/09
Na podlagi statuta družbe FOND Finančna družba d.d., Vojkova 10, Idrija, sklicujem
redno letno skupščino
družbe FOND d.d., Idrija,
ki bo v torek, 2. 2. 2010 ob 13. uri v Idriji,
na Lapajnetovi ulici 9.
Predlagam naslednji dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine in potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: izvoli se predsedujoči
skupščine in imenuje se notar po predlogu
sklicatelja.
2. V nadzorni svet družbe se na predlog
nadzornega sveta imenujejo: Stojan Petrič,
Bojan Sever in Rupnik Jože, za njihove namestnike pa Nataša Luša in Radovan Bolko.
Mandat začne teči 2. 2. 2010 in traja 4 leta.
Celoviti predlogi sklepov in gradivo k posameznim točkam dnevnega reda so delničarjem na vpogled v tajništvu družbe od
dneva objave sklica do dneva skupščine,
vsak delovni dan med 9. in 12. uro.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico tisti delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo pri družbi po stanju na dan skupščine, katerih pisno
napoved udeležbe je družba prejela vsaj tri
dni pred zasedanjem skupščine. V imenu
delničarjev se lahko skupščine udeležijo in
na njej odločajo njihovi zakoniti zastopniki
ali pooblaščenci. Pooblastilo za zastopanje
na skupščini mora biti pisno.
FOND d.d.
direktorica
Darja Petrič Florjančič«
Ob-8462/09
Na podlagi 295. člena ZGD-1 in 7.3. člena statuta uprava družbe Gorenjski tisk,
grafična dejavnost, d.d. sklicuje
17. skupščino delničarjev,
ki bo v torek, dne 2. 2. 2010 ob 9. uri,
v sejni sobi na sedežu družbe Ulica Mirka
Vadnova 6, 4000 Kranj.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.

Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:
Izvolijo se organi skupščine po predlogu
uprave. Na skupščini prisostvuje vabljeni
notar.
2. Umik delnic z organiziranega trga.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:
V skladu z določili 101. člena Zakona
o trgu finančnih instrumentov se delnice izdajatelja Gorenjski tisk, grafična dejavnost,
d.d., Ulica Mirka Vadnova 6, Kranj z oznako GTKG (v nadaljevanju: delnice družbe)
umaknejo iz trgovanja na organiziranem
trgu vrednostnih papirjev (vstopna kotacija)
Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana.
Vsem delničarjem, ki na skupščini nasprotujejo sklepu o umiku delnic z organiziranega trga, družba ponuja, da bo na njihovo zahtevo prevzela vse njihove delnice
za denarno odpravnino v višini 15,50 EUR
za delnico.
Izjava družbe Gorenjski tisk, grafična dejavnost, d.d., Ulica Mirka Vadnova 6, Kranj
v skladu s tretjim odstavkom 101. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov:
Družba Gorenjski tisk, grafična dejavnost, d.d., Ulica Mirka Vadnova 6, Kranj izjavlja, da vsem delničarjem družbe, ki bodo
na seji skupščine delničarjev, ki bo odločala o umiku delnic družbe z oznako GTKG
z organiziranega trga vrednostnih papirjev
(vstopna kotacija) Ljubljanske borze, d.d.,
Ljubljana, nasprotovali sprejemu sklepa
o umiku delnic z organiziranega trga, ponuja, da bo na njihovo zahtevo prevzela vse
delnice za primerno denarno odpravnino
v višini 15,50 EUR za delnico.
Obrazložitev:
Glede na skoncentrirano lastniško strukturo in iz razloga ekonomičnosti ni več smiselno, da so delnice družbe uvrščene na organizirani trg vrednostnih papirjev (vstopna
kotacija) Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana.
Sklep o umiku delnic družbe z organiziranega trga, ki bo sprejet z 90% večino osnovnega kapitala, bo začel učinkovati z dnem
vpisa sklepa v sodni register. Znesek denarne odpravnine, ki je ponujena, je izračunan v skladu s sedmim odstavkom 101.
člena ZTFI.
Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini
imajo le delničarji, njihovi pooblaščenci ali
zastopniki, ki so kot imetniki delnic družbe
vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega
dne pred zasedanjem skupščine (presečni
dan) ter svojo udeležbo na skupščini prijavijo s pisno prijavo, ki mora prispeti na sedež
družbe najpozneje do konca četrtega dne
pred zasedanjem skupščine. Pooblastilo za
zastopanje mora biti pisno in dostavljeno
družbi ter ostane shranjeno v družbi ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja.
Podaja zahtev delničarjev za dopolnitev
dnevnega reda
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po
objavi sklica skupščine pisno zahtevajo do-
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datno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo
v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne
sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v čistopisu
dnevnega reda objavila tiste dodatne točke
dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji
zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni
po objavi tega sklica skupščine.
Delničarski predlogi sklepov za objavo
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarjev se objavi le, če
je delničar v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine poslal družbi razumno utemeljen
predlog sklepa in pri tem sporočil, da bo na
skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje
pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.
Pravica delničarjev do obveščenosti
Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz 305.
člena ZGD-1 in uprava jim je dolžna podati
zanesljive podatke in odgovore na vprašanja v zvezi z zadevami družbe, če so takšni
odgovori in podatki potrebni za presojo točk
dnevnega reda skupščine.
Ponovno zasedanje skupščine
Kolikor skupščina ob uri sklica ne bo
sklepčna, bo novo zasedanje ob 15. uri istega dne v istih prostorih z istim dnevnim
redom ter predlogi sklepov, pri čemer bo
skupščina sklepe lahko veljavno sprejemala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Udeležence vljudno prosimo, da se prijavijo na mestu zasedanja skupščine pol ure
pred začetkom zasedanja, kjer se bodo izkazali z osebnim dokumentom, s podpisom
potrdili svojo udeležbo in prevzeli gradivo,
potrebno za glasovanje.
Predlogi delničarjev se lahko pošljejo na
e-naslov: info@go-tisk.si.
Izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega
odstavka 300., 301. in 305. čelna ZGD-1
so dostopne na spletnem naslovu družbe:
www.go-tisk.si.
Gorenjski tisk, grafična dejavnosti, d.d.
predsednik družbe
dr. Andrej Krope

113 / 31. 12. 2009 /

Stran

3283

Stran

3284 /

Št.

113 / 31. 12. 2009

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Zavarovanja terjatev
SV 2203/09
Ob-8419/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marine Ružič Tratnik,
opr. št. SV 2203/09, z dne 18. 12. 2009, je
bilo zastavljeno stanovanje št. 9, ki se nahaja v 2. nadstropju stanovanjskega objekta, na naslovu Ljubljana, Lavričeva ulica 15,
s pripadajočo kletjo, z ID št. 2636–2461–9,
v skupni neto površini dela stavbe 49.51 m2,
pri čemer objekt stoji na parc. štev. 849/14,
k.o. 2636 Bežigrad, ki je v lasti Roberta Suknaiča, na podlagi kupoprodajne pogodbe
o prodaji stanovanja št. 806/12/91, sklenjene dne 24. 1. 1992 med Anico Kamnikar
kot kupovalko in Občino Ljubljana-Bežigrad
kot prodajalko in prodajne pogodbe, opr. št.
SV 1985/09, sklenjene dne 18. 11. 2009 med
Ano Kamnikar kot prodajalko in Robertom
Suknaičem, kot kupcem, in sicer v korist
upnice SKB Banke d.d. Ljubljana, s sedežem
in poslovnim naslovom Ljubljana, Ajdovščina
4, matična številka 5026237000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 75.000,00
EUR, s pogodbenimi obrestmi 3 mesečni
Euribor + 2.50% letno, ki na dan odobritve
kredita dne 14. 12. 2009 znaša 3 mesečni
Euribor 0.7180%, pogodbena obrestna mera
pa skupaj znaša 3.2180%, v primeru zamude
s predpisano letno obrestno mero zamudnih
obresti in ostalimi pripadki v skladu s Hipotekarno kreditno pogodbo št. 246424-001,
z dne 17. 12. 2009, z zapadlostjo terjatve
najkasneje 31. 12. 2034, z možnostjo predčasne zapadlosti ter zaznamuje neposredna
izvršljivost notarskega zapisa.
SV 808/09
Ob-8420/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marjane Kolenc-Rus iz
Trbovelj, opr. št. SV 808/09, opr.št. DK 20/07
z dne 22. 12. 2009, je bila nepremičnina-poslovni prostor v skupni izmeri 70 m2, ki se nahaja v stavbi, na naslovu Gimnazijska cesta
22a, Trbovlje, stoječi na parc. št. 268/41, k.o.
Trbovlje, vl.št. 1021, last zastavitelja Bravec
Zorana, EMŠO 2810963500113, stan. Vreskovo 100, Trbovlje do celote, na podlagi
kupoprodajne pogodbe št. 478-128/2006
0300 31 z dne 2. 10. 2006, sklenjene z Občino Trbovlje, kot prodajalko in Bravec Zoranom, EMŠO 2810963500113, stan. Vreskovo
100, Trbovlje, kot kupcem, zastavljena v korist upnice NLB d.d., Trg republike 2, Ljub
ljana, matična številka 5860571000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 31.600,00
EUR z vsemi pripadki ter morebitnimi stroški,
ki bi jih upnik imel z uveljavljanjem vračila
terjatve.
SV 828/09
Ob-8421/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Drage Intihar iz Cerknice, opravilna številka SV 828/09 z dne 21. 12.
2009, je bil posamezen del stavbe s številko
dela stavbe 1676-701-17, ki se nahaja v stanovanjski stavbi, na naslovu Cerknica, Videm
2a, 1380 Cerknica, stoječi na parceli številka 543/4 katastrska občina 1676 Cerknica,
s pripadajočo urejeno teraso s stopnicami
in rampo, v lasti zastavitelja Mulec Marka,
rojen 24. 1. 1969, stanujoč Postojna, Log 26,
6230 Postojna, na podlagi prodajne pogodbe

opravilna številka SV 791/09 z dne 10. 12.
2009, zastavljeno v korist upnice SKB Banke
d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, 1513 Ljubljana,
matična številka 5026237000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 27.600,00 EUR
s pripadki, ki zapade v plačilo najkasneje dne
28. 12. 2029.
SV 585/09
Ob-8422/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Darka Jeršeta iz
Postojne, opr. št. SV-585/09, z dne 22. 12.
2009, je bilo stanovanje št. 29 v pritličju, v izmeri 66,41 m2, v zgradbi, na naslovu Cesta
v Staro vas 1, Postojna, stoječi na parceli št.
620/16, k.o. Postojna, last zastaviteljice po
imenu Lucija Kobal, stanujoča Kosovelova
ulica 1B, Postojna, zastavljeno v korist upnika Posojilnica-Bank Borovlje-Celovec, registrirana zadruga z omejeno odgovornostjo,
Hauptplatz 16, Ferlach – Borvolje, identifikacijska št. 1900650, za zavarovanje denarne terjatve v višini 65.000,00 EUR, z dogovorjeno obrestno mero 3 mesečni Euribor
+ 3,125% in z datumom zapadlosti terjatve
31. 12. 2024.
SV 1203/2009
Ob-8423/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Ksenije Košar Bratuša
iz Maribora, opr. št. SV 1203/2009 z dne
23. 12. 2009, je trisobno stanovanje s kabinetom št. 10, v izmeri 91,10 m2, v petem
nadstropju stanovanjskega objekta, na naslovu Ulica Vita Kraigherja 018, 2000 Maribor, ki stoji na parceli številka 1764/1, pripisani pri zemljiškoknjižnem vložku številka
1687, katastrska občina Maribor-Grad, ki je
last Marčič Aleša, EMŠO 2001973500043,
Kovaška ulica 054, Orehova vas, do celote, na podlagi originalne overjene pogodbe o prodaji in nakupu nepremičnine z dne
6. 12. 2009 z aneksom z dne 15. 12. 2009,
sklenjene med prodajalcem Osmanaj Zeko
in zastavnim dolžnikom kot kupcem in originalne overjene prodajne pogodbe z dne
12. 10. 1999, sklenjene med Republiko Slovenijo, Ministrstvo za obrambo kot prodajalko
in Osmanaj Zekom kot kupcem, zastavljeno
v korist Nova KBM d.d., Ulica Vita Kraigherja
4, Maribor, matična številka 5860580000, za
zavarovanje izvršljive denarne terjatve v znesku 102.000,00 EUR s pp.
SV 814/09
Ob-8424/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marjane KolencRus iz Trbovelj opr.št. SV 814/09, opr.št.
DK 18/09 z dne 23. 12. 2009 je bila nepremičnina, stanovanje št. 3 s pripadajočo kletjo, vse v skupni izmeri 36,50 m2, stanovanje
pa se nahaja v pritličju stanovanjske hiše, na
naslovu Vreskovo 50, Trbovlje, last zastavitelja Deželak Branka, na podlagi prodajne
pogodbe z dne 1. 8. 2003, sklenjene z Veroniko Berčon in Berčon Jankom, obema kot
prodajalcema in Deželak Brankom, EMŠO
2504962500833, kot kupcem, zastavljena
v korist upnice Volksbank Kärnten Süd, reg.
Gen.m.b.H., 9170 Ferlach, Hauptplatz 6,
Avstrija, 1900625, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 20.000,00 EUR z vsemi pri-

padki ter morebitnimi stroški, ki bi jih upnik
imel z uveljavljanjem vračila terjatve.
SV 1014/09
Ob-8425/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Mateje Andrejašič, opr.
št. SV 1014/09 z dne 23. 12. 2009, je nepremičnina z ident. št. dela stavbe 2122-275-9
– dvosobno stanovanje z dvema kabinetoma
št. 9 v drugem nadstropju stanovanjske stavbe, Ulica Tončka Dežmana 6, Kranj, stoječe
na parc. št. 189/1, k.o. Huje, Okrajnega sodišča v Kranju, s številko stavbe 275, v k.o.
Huje (2122-275), v lasti Frančiške in Rudolfa Kravanja, obeh Ulica Tončka Dežmana
6, Kranj, na podlagi kupoprodajne pogodbe
z dne 2. 7. 1979, št. 5/A6-5/79 z vknjižbenim
dovoljenjem z dne 11. 6. 2009, zastavljeno v korist upnice Banke Sparkasse d.d.,
Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana, matična
številka 2211254000, za zavarovanje denarne terjatve višini 120.000,00 EUR, z letno
obrestno mero 3 mesečni Euribor + 2,350%
letno, z vračilom v 300 mesečnih anuitetah,
od katerih zadnja zapade 1. 4. 2035, z možnostjo odpoklica terjatve in ostalimi pripadki
ter stroški, ki bi jih banka imela z uveljavljanjem vračila terjatve.
SV 588/09
Ob-8426/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Eve Simone Tomšič iz
Ljubljane, opr. št. SV – 588/09 z dne 23. 12.
2009, je bilo stanovanje št. 107, v izmeri
90,15 m2, v XIV. nadstropju, Vojkova cesta
87, 1000 Ljubljana, ki stoji na parc. št. 975/2,
v stanovanjski stavbi z ident. oznako 1565.
ES, vse k.o. Stožice, last zastavitelja Janeza
Gunčarja, EMŠO: 1005985500253, Mlaška
cesta 105, 4000 Kranj, do celote, na podlagi prodajne pogodbe z dne 3. 10. 2008,
sklenjene s prodajalcem Adamom Lauksem,
zastavljeno v korist upnice SKB Banke d.d.
Ljubljana, Ajdovščina 4, matična številka
5026237000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 520.000,00 EUR s pripadki, ki
zapade v plačilo dne 18. 1. 2035.
SV 894/09
Ob-8440/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 894/09 z dne 24. 12. 2009, je
bila nepremičnina – dvosobno stanovanje št.
19, v stanovanjski stavbi, na naslovu Cesta
1. maja 26A, 4270 Jesenice, stoječa na parc.
št. 802/5, 804/15 in 804/9, k.o. Jesenice, last
zastaviteljev Julija Škrbića, Jesenice, Cesta
1. maja 26 A in Tanje Gavrić, Jesenice, Cesta
maršala Tita 53B, vsakega do ½, na podlagi prodajne pogodbe z dne 17. 12. 2009
ter nepremičnina – dvosobno stanovanje
št. 1, v stanovanjski stavbi, na naslovu Cesta 1. maja 26A, 4270 Jesenice, stoječa na
parc. št. 802/5, 804/15 in 804/9 k.o. Jesenice,
last zastaviteljice Gordane Škrbić, Jesenice,
Cesta 1. maja 26A do celote, na podlagi
prodajne pogodbe z dne 17. 2. 1993, zastavljeno v korist upnice Banke Sparkasse d.d.,
matična številka: 2211254000, s sedežem
v Ljubljani, Cesta v Kleče 15, za zavarovanje denarne terjatve v višini 83.000,00 EUR
s pripadki.
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Objave sodišč
Izvršbe
In 2007/00019
Os-8333/09
Izvršitelj Franko Slavec je dne 15. 4.
2009 ob 14. uri v izvršilni zadevi Okrajnega
sodišča v Kopru, opr. št. In 19/07 zaradi izterjave 50.616,66 EUR ob prisotnosti upnika
Sadžak Dane, Koper, osebno prisoten, dolžnika Vojvodina Šped d.o.o., opravil rubež
nepremičnine, ki ni vknjižena v zemljiško
knjigo, poslovni prostor, na naslovu Krpanova 11, Koper, stoječ na parceli št. 474/2,
k.o. Koper, v medetaži, ki se sestoji iz dveh
prostorov, sanitarij in priročne kuhinje, v skupni izmeri 55 m2.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 17. 12. 2009
In 1130/2009
Os-8283/09
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Ljubljani opr. št. In 1130/2009 z dne
24. 9. 2009 je bil dne 14. 10. 2009 opravljen
v korist upnika Aljoša Grom, Verd 44b, Vrhnika, rubež stanovanja št. 7 v III. nadstropju,
na naslovu Moškričeva 44, Ljubljana, v izmeri
53,56 m2, last dolžnika Dolamič Dušana, Moškričeva 44, Ljubljana. Zapisnik o rubežu ima
pomen zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 11. 2009
In 495/2009
Os-8094/09
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Mariboru, opr. št. In 495/2009
z dne 7. 10. 2009, in rubežnega zapisnika izvršitelja Zorana Kovačiča iz Maribora
z dne 18. 11. 2009, je bila nepremičnina, in
sicer stanovanje št. 9 v velikosti 173,28 m2,
v 2. nadstropju večstanovanjske stavbe
v Mariboru, Maistrova ulica 10, last dolžnikov Herberta Paar in Tanje Paar, zarubljena
v korist upnice Nove kreditne banke Maribor
d.d., Vita Kraigherja 4, Maribor, zaradi izterjave 41.110,94 EUR s pripadki.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 20. 11. 2009
In 399/2008
Os-8230/09
V izvršilni zadevi opr. št. 0440 In 399/2008
upnika Staninvest, družba za poslovanje
z nepremičninami d.o.o., Gregorčičeva ul.
19, Maribor, zoper dolžnico Dušanko Kovačič, Goriška 13, Maribor, zaradi izterjave denarne terjatve 37,14 EUR s pripadki in ostalih pridruženih izvršilnih zadev, je na podlagi
sklepa o izvršbi, opr. št. 0440 In 399/2008
z dne 16. 5. 2008, Okrajnega sodišča v Mariboru, bila z zapisnikom o rubežu z dne
14. 10. 2008 zarubljena nepremičnina, ki
ni vpisana v zemljiško knjigo, in sicer stanovanje št. 1, v izmeri 65,79 m2, v pritličju
večstanovanjske stavbe v Mariboru, Goriška
13, v lasti dolžnice do celote.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 26. 11. 2009
VL 124799/2008
Os-8189/09
V skladu z določilom drugega odstavka 211. člena ZIZ je bil na podlagi skle-

pa o izvršbi Okrajnega sodišča v Ljubljani
z dne 22. 12. 2008, opr. št. VL 124799/2008
v korist upnice Linea SP, d.o.o., Velenje,
Prešernova cesta 8, zoper dolžnico Vlasto
Bezovšek, Velenje, Goriška 38, dne 1. 4.
2009 opravljen rubež nepremičnine, ki še ni
vpisana v zemljiško knjigo, stoječe na parc.
št. 2397/145, vpisana v vl. št. 3264, k.o. Velenje in ki v naravi predstavlja stanovanje št.
32 v III. nadstropju večstanovanjske stavbe
v Velenju, Goriška 38, ki obsega dve sobi,
kuhinjo, hodnik, kopalnico, shrambo, ložo in
klet, v skupni izmeri 54,89 m2, last dolžnice
Vlaste Bezovšek do celote.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 9. 12. 2009

Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagatelja postopka, na podlagi listine, katere vzpostavitev se zahteva,
ter notarskega zapisa sporazuma o delitvi
skupnega premoženja zakoncev, opr. št.
SV 2568/06 z dne 27. 12. 2006, sklenjena
pri notarki Majdi Lokošek v Domžalah.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 17. 11. 2009

Dn 3850/2009
Os-7768/09
Okrajno sodišče v Domžalah, na predlog
predlagatelja Verner consulting, Podjetje za
poslovno svetovanje d.o.o., objavlja začetek
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 08-piramida
z dne 3. 6. 1996, sklenjene med prodajalcem Razvojni zavod, Podjetje za poslovne
storitve d.d., Blatnica 1, Trzin in kupcem Edvardom Sotošek, stanujočem Partizanska
20, Šmarje Sap.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se
je izgubil, je bil poslovni prostor, v izmeri
38,75 m2, v III. nadstropju, z oznako N31Blatnica 1, Trzin, sedaj vpisan v zemljiški
knjigi kot nepremičnina št. 37.E, v vložku
1832/37, k.o. Trzin.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagatelja postopka, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 9. 6. 2005,
sklenjene med prodajalcem Edvardom Sotošek, Partizanska 20, Šmarje Sap in predlagateljem kot kupcem.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo
pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 18. 11. 2009

Dn 3424/2009
Os-7770/09
Okrajno sodišče v Domžalah, na predlog
predlagateljice Marije Kern, Škerjančevo
15a, Radomlje, objavlja začetek postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin – sodne
poravnave, sklenjene med Okrožnim sodiščem v Ljubljani pod opr. št. P 449/68 z dne
15. 11. 1968 med Kern Marjanom in Kern
Marijo, oba takrat Škerjančevo 15a, Radomlje in darilno pogodbo in pogodbo o dednem odpravku z dne 8. 2. 1974, sklenjeno
med Kern Marjanom, Linhartova 4, Vir, kot
darovalcem in njegovo hčerjo Kern Marijo
(sedaj Pustotnik Marijo), stanujoča Škerjančevo 15a, Radomlje, kot obdarjenko.
Predmet sodne poravnave in darilne
pogodbe, je bilo stanovanje, na naslovu
Škerjančevo 15a, sedaj vpisano v zemljiško
knjigo kot nepremičnina z identifikacijsko
številko 24.E, vpisana v vložku 5960/12, k.o.
Domžale. Izvirniki listin, katerih vzpostavitev
se zahteva sta se izgubili.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljice do 1/2 in v korist Marije Pustotnik, Škerjančevo 15a, Radomlje
do 1/2 omenjene nepremičnine, vse na podlagi listin, katerih vzpostavitev se zahteva.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 17. 11. 2009

Dn 3736/2009
Os-7769/09
Okrajno sodišče v Domžalah, na predlog predlagatelja Miha Robinika, Serjuče
11, Moravče, objavlja začetek postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne
pogodbe z dne 22. 1. 1993, sklenjene med
prodajalci Dolhar Jožefo, Golniška cesta 23,
Kokrica pri Kranju, Perko Anico, Tenetiše
37, Golnik in Klopčič Marijo, Srakovlje 6 pri
Kranju ter Robinik Miho in Robinik Jelko,
oba stanujoča Dermastijeva 14, Mengeš,
kot kupcema.
Predmet pogodbe, katere overjen izvirnik
ne obstaja, je bila nepremičnina parc. št.
349/4, k.o. Limbarska gora, v naravi njiva,
v izmeri 373 m2.

Dn 2311/2009
Os-7772/09
Okrajno sodišče v Domžalah, na predlog
predlagatelja Mirana Civiča, Grajska cesta
3, Loka pri Mengšu, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
in sicer kupoprodajne pogodbe z dne 27. 9.
1993, sklenjene med prodajalcem Kmetijski poskusni center Jable in Civič Heleno,
stanujočo Loka, Grajska 3, Mengeš, kot kupovalko.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se je
izgubil, je bilo stanovanje št. 1, v bloku na
naslovu Grajska 3, Loka, stoječ na parc. št.
762/1, k.o. Loka, sedaj vpisan v zemljiško
knjigo kot nepremičnina z oznako št. 1.E,
v vložku 881/2, k.o. Loka.
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Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagatelja postopka, na podlagi
darilne pogodbe opr. št. SV 923/03 z dne
28. 11. 2003, sklenjeno med Heleno Civič,
Grajska 3, Loka pri Mengšu, kot darovalko,
in predlagateljem, kot obdarjencem.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 19. 11. 2009
Dn 2021/2008
Os-8191/09
Okrajno sodišče v Gornji Radgoni je
s sklepom z dne 17. 4. 2009 v zemljiško
knjižni zadevi, začeti na predlog predlagatelja SIM trgovsko in turistično podjetje
Radenci, d.o.o., Panonska c. 29, uvedlo
postopek za vzpostavitev zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja z dne 14. 4. 2002, sklenjene med
Radenska d.d., Radenci, Zdraviliško naselje
14, kot prodajalcem, in Radenska Ekoss
Radenci d.o.o., Zdraviliško naselje 14, Radenci, kot kupcem, za stanovanje št. I v
Radencih, Kidričevo naselje 5, v pritličju stanovanjske hiše, ki stoji na parc. št. 346/7, vl.
št. 146, k.o. Šratovci, in se sestoji iz kuhinje,
v izmeri 11,09 m2, sobe v izmeri 18,30 m2,
sobe v izmeri 10,37 m2 in sobe v izmeri
15,65 m2, kopalnice v izmeri 5,07 m2, WC
v izmeri 1,29 m2, predsobe v izmeri 7,81 m2
in drugih prostorov v izmeri 2,24 m2 ter kletnega prostora v izmeri 3,84 m2, skupno
v izmeri 75,00 m2.
Stanovanje je sedaj vpisano v zemljiški
knjigi pri vložku 556/2, k.o. Šratovci pod
identifikacijsko številko 1.E, Kidričevo naselje 5, Radenci, v korist in na ime Radenska
družba za polnitev mineralnih voda in brezalkoholnih pijač d.d., do 1/1.
Po izjavi predlagatelja se je navedena
listina izgubila oziroma uničila.
Za omenjeno nepremičnino se predlaga
vknjižba lastninske pravice na ime predlagatelja SIM trgovsko in turistično podjetje
Radenci d.o.o., mat. št. 5378213, Panonska
c. 29, Radenci, do celote (1/1).
Morebitne imetnike pravic na zgoraj
omenjeni nepremičnini se poziva, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listin, katerih vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja
tega postopka.
Okrajno sodišče v Gornji Radgoni
dne 10. 12. 2009
Dn 1158/2009
Os-7573/09
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni sodnici mag. Bojani Štrukelj Petovič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice postopa Gracijele Kamenšek, Bonini 65, Koper, zaradi izbrisa stare hipoteke, dne 9. 11.
2009 sklenilo:
uvede se postopek za izbris stare hipiteke in prepovedi odsvojitve, vpisane na podlagi posojilne pogodbe z dne 25. 6. 1980,
za denarno (posojilno) terjatev v znesku
150.000,00 YUD, s 4% letnimi obrestmi in
p.p., vpisane pod Dn 818/80, in sicer pri
parc. št. 5340/1, vl. št. 1848, k.o. Bertoki.
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Hipotekarnega upnika JIK banka Beograd, PE Koper, se poziva, da v primeru,
če izbrisu stare hipoteke, ki je predmet tega
postopka, nasprotuje, v treh mesecih od objave tega oklica vloži ugovor proti izbrisu
stare hipoteke.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 9. 11. 2009
Dn 30786/2008
Os-7895/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Jakšič Saša, Pavšičeva 12, Ljubljana, ki ga
zastopa Arkada nepremičnine d.o.o., Celovška cesta 185, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za nepremičnino, garažo št.
104 v nadstropju, na naslovu Šišenska ulica, Ljubljana, vpisano v podvl. št. 4277/104,
k.o. Zgornja Šiška, dne 4. 11. 2009, pod opr.
št. Dn 30786/2008, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o nakupu garaže št. G 172/66
z dne 24. 11. 1966, sklenjene med Poslovnim združenjem Giposs, Ljubljana, ki ga zastopa stanovanjsko gospodarstvo Standard,
Celovška c. 87, Ljubljana (kot prodajalcem)
in Lovrenčič Borisom, Tavčarjeva 1, Ljub
ljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima
sedaj ident. št. 104.E, vpisano v podvl. št.
4277/104, k.o. Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 11. 2009
Dn 4789/09
Os-8154/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Vere Hošpel, stanujoče Gasilska ulica 7,
Selnica ob Dravi, ki jo zastopa odvetnik Dušan Logar, Trg Leona Štuklja 5, Maribor, za
vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini, pripisani podvl. št. 582/4, k.o. Spodnja
Selnica, v svojo korist, v višini 1/2 celote,
in v korist Helene Hošpel, stanujoče Kacova ulica 4, Maribor, do 1/2 celote, pod
opr. št. Dn 4789/09, dne 28. 10. 2009 izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe z dne 14. 5. 1993, sklenjene na
podlagi Stanovanjskega zakona – SZ med
prodajalcema Ferromoto d.o.o. – v stečaju,
Partizanska cesta 3-5, Maribor, ki ga je zastopal stečajni upravitelj Gorazd Zemljarič
in trgovskim podjetjem KVIK d.d., Gosposka 8-10, Maribor, ki ga je zastopal direktor
Gerhard Šmid in kupcema Mirkom Hošplom
in Vero Hošpel, stanujočih Gasilska ulica
7, Selnica ob Dravi, s katero sta prodajalca kupcema prodala 2-sobno stanovanje
v večstanovanjski stavbi, Selnici ob Dravi,
Gasilska ulica 7 in na tem dovolila vknjižbo
lastninske pravice v korist vsakega do 1/2
celote.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma dru-

ge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagateljice postopka in Helene
Hošpel.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 2. 12. 2009
Dn 4334/2009
Os-7988/09
Okrajno sodišče v Novem mestu na podlagi 237. člena v zvezi z 204. členom Zakona o zemljiški knjigi izdaja oklic o začetku
postopka.
Začne se postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, potrebne za vknjižbo lastninske pravice pri nepremičnini:
– parc. št. 3784/1, vinograd v izmeri
565 m2,
– parc. št. 3784/2, vinograd v izmeri
788 m2 in pašnik v izmeri 787 m2.
Vsebina listine, katere vzpostavitev se
zahteva, je overjen izvirnik kupoprodajne
pogodbe, sklenjene med Bojanom Gimpljem, roj. 29. 12. 1968, Ulica Mirana Jarca
14, Novo mesto, kot prvo pogodbeno stranko in Uršulo Šuštaršič, Gorenje Laknice 13,
8000 Novo mesto, kot drugo pogodbeno
stranko.
Podatki o osebi, v korist katere se zahteva vknjižba lastninske pravice na zgoraj
omenjeni nepremičnini: Gimpelj Bojan, Ulica
Mirana Jarca 14, 8000 Novo mesto, EMŠO:
2912968500437.
Poziva se imetnike pravic, da v roku enega meseca 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 Novem mestu
dne 18. 11. 2009
Rz 441/09
Os-8228/09
Okrajno sodišče v Sežani je po okrajni sodnici Aleksandri Mirc Gombač,
v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog
Občine Komen, z dne 29. 6. 2009, oklicuje začetek postopka dopolnitve zemljiške
knjige, in sicer: parc. št. 1227/1 in 1249,
k.o. Ivanji Grad, parc. št. 1402/3, 1403/3,
1401/9, 1401/8, 1401/7, 1401/6, 1401/5,
1401/4, 1401/3, 1403/4, 1404/1, vse k.o.
Kobdilj, parc. št. 1829, 1833, k.o. Kodreti,
parc. št. 1375/1, 1375/2, 1382/1, 1382/2,
1382/3, 1379/2, 1378/2, k.o. Tomačevica.
Okrajno sodišče v Sežani poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o parcelah
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice Občine Komen.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 8. 12. 2009
Dn 1127/2008
Os-6164/09
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah je
s sklepom z dne 2. 7. 2009, Dn 1127/2008,
na predlog predlagateljice Marije Storjak,
Ulica Kozjanskega odreda 21, Rogaška Slatina, ki jo zastopa Bonis, Mojca Herzog s.p.,
Maistrova ulica 4, Maribor, začelo postopek
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, ki se
nanaša na stanovanje št. 28 v 4. nadstropju stanovanjske hiše Kozjanskega odreda
21, Rogaška Slatina, vpisano v podvložek
št. 1583/14, k.o. Rogaška Slatina, ident. št.
14.E, kjer je vknjižena lastninska pravica na
Občino Rogaška Slatina.
Z zgoraj navedenim sklepom je Okrajno
sodišče v Šmarju pri Jelšah začelo posto-
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pek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe z dne 3. 6. 1992,
sklenjene med Tvornico Stakla »Straža«,
poduzeče s p.o., Hum na Sutli kot prodajalcem in Marijo Storjak, Kozjanskega odreda
21, Rogaška Slatina kot kupcem, predmet
katere je stanovanje št. 28 v 4. nadstropju
stanovanjske hiše Kozjanskega odreda 21,
Rogaška Slatina.
Vknjižba lastninske pravice na navedeni
nepremičnini se zahteva v korist predlagateljice postopka Marije Storjak, roj. 30. 5.
1947, stan. Ulica Kozjanskega odreda 21,
Rogaška Slatina.
Imetniki pravic na navedeni nepremičnini
se pozivajo, da v dveh mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva, oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 2. 9. 2009
Dn 2810/2007
Os-6165/09
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah je
s sklepom z dne 2. 7. 2009, Dn 2810/2007,
na predlog predlagateljice Danice Frlič, Ulica Kozjanskega odreda 11, Rogaška Slatina, ki jo zastopa Bonis, Mojca Herzog s.p.,
Maistrova ulica 4, Maribor, začelo postopek
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, ki se
nanaša na stanovanje št. 42 v 3. nadstropju
stanovanjske hiše Ulica Kozjanskega odreda 11, Rogaška Slatina, vpisano v podvložek št. 1407/11, k.o. Rogaška Slatina, ident.
št. 10.E, kjer je vknjižena lastninska pravica
na Občino Rogaška Slatina.
Z zgoraj navedenim sklepom je Okrajno
sodišče v Šmarju pri Jelšah začelo postopek vzpostavitve naslednje zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe št. 1 z dne
24. 12. 1991, sklenjene med Bohor, Lesna
oprema p.o., Mestinje, Podplat, kot prodajalcem in Cvetkom Bratuša, Ulica Kozjanskega
odreda 11, Rogaška Slatina, kot kupcem,
predmet katere je stanovanje št. 42 v 3.
nadstropju stanovanjske hiše Ulica Kozjanskega odreda 11, Rogaška Slatina.
Vknjižba lastninske pravice na navedeni
nepremičnini se zahteva v korist predlagateljice postopka Danice Frlič, roj. 12. 6. 1963,
stan. Ulica Kozjanskega odreda 11, Rogaška Slatina.
Imetniki pravic na navedeni nepremičnini
se pozivajo, da v dveh mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva, oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 2. 9. 2009
Dn 27053/2009
Os-8414/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Es Zvonka, Hrenca 13, Malečnik, ki
ga zastopa Otium d.o.o., Ul. Lili Novy 34,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
nepremičnino stanovanje, na naslovu Slovenska c. 12, Ljubljana, z ident. št. 8.E, vpisano v podvl. št. 226/8 in pomožni prostor,
na naslovu Slovenska cesta 1, Ljubljana,
z ident. št. 29.E, vpisano v podvl. št. 226/29,
obe k.o. Gradišče I, dne 10. 11. 2009, pod
opr. št. Dn 27053/2009, izdalo sklep o začet-

Št.

ku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 466-3015/91 z dne 14. 2. 1992,
sklenjene med Občino Ljubljana Center,
Adamič Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana (kot
prodajalcem) in Požar Danilom, Kardeljeva
11, Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 8.E, vpisano
v podvl. št. 226/8 in ident. št. 29.E, vpisano
v podvl. št. 226/29, obe k.o. Gradišče I.
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 Ljubljani
dne 10. 12. 2009
Dn 23705/2009
Os-8415/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Globokar Železnikar Aleksandre, Povšetova 1, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino stanovanje, na naslovu
Povšetova ulica 1, Ljubljana, z ident. št.
6.E, vpisano v podvl. št. 635/7, k.o. Poljansko predmestje, dne 27. 11. 2009, pod opr.
št. Dn 23705/2009, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe z dne 14. 12. 1995,
sklenjene med Janežič Mirom, Povšetova 1,
Ljubljana (kot prodajalcem) in Tekstil Angora
d.o.o., Emonska 2, Ljubljana (kot kupcem),
za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 6.E,
vpisano v podvl. št. 635/7, k.o. Poljansko
predmestje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica v z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 12. 2009
Dn 18230/2009
Os-8416/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Vogrinčič Amalije, Polhov Gradec
130, Polhov Gradec, ki jo zastopa Mejnik,
podjetje za gospodarske storitve d.o.o.,
Letališka c. 32J, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za nepremičnino, stanovanje
št. 18 v 4. etaži, na naslovu Zelena pot 11,
Ljubljana, z ident. št. 18.E, vpisano v podvl.
št. 5891/18, k.o. Trnovsko predmestje, dne
11. 11. 2009, pod opr. št. Dn 18230/2009,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe št. S-2-81-65 z dne 22. 6. 1965,
sklenjene med prodajalcem Stanovanjskim
skladom občine Ljubljana-Vič-Rudnik in kupovalko Flajnik Tončko, Prijateljeva 28, Ljub
ljana, za nepremičnino, stanovanje št. 18
v 4. etaži, na naslovu zelena pot 11, Ljub
ljana, z ident. št. 18.E, vpisano v podvl. št.
5891/18, k.o. Trnovsko predmestje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica v z ugovorom
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pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 12. 2009
Dn 28045/2009
Os-8417/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Ester
Prajs
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Jurović Stjepana, Škofjeloška cesta 23,
Medvode, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, stanovanje št. 7 v 1.
nad., na naslovu Škofjeloška 23, Medvode,
z ident. št. 7.E, vpisano v podvl. št. 1543/7,
k.o. Preska, dne 26. 10. 2009, pod opr.
št. Dn 28045/2009, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe z dne 17. 4. 1992,
sklenjene med Donit kemična industrija, p.o.
Medvode (kot prodajalcem) in Jurovič Ljubico, Škofjeloška 23, Medvode (kot kupovalko), za nepremičnino, ki ima sedaj ident.
št. 7.E, vpisano v podvl. št. 1543/7, k.o.
Preska.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica v z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 12. 2009
Dn 2538/2009
Os-8457/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je, po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Panić
Milenka, Novo naselje 6a, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, št.
41 v 3. nad., na naslovu Jakčeva 39, Ljub
ljana, z ident. št. 41.E, vpisano v podvl. št.
1267/41, k.o. Štepanja vas, dne 3. 11. 2009,
pod opr. št. Dn 2538/2009, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– pogodbe št. 199/74 z dne 2. 7. 1974,
sklenjene med IMOS, poslovno združenje
za industrijsko gradnjo, Ljubljana, Trg VII.
Kongresa ZKJ 1, kot prodajalcem ter Brankom, Milanom in Samom Kranjcem, vsi iz
Maribora, Dvorakova 12, kot kupci, za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 41.E, vpisano v podvl. št. 1267/41, k.o. Štepanja
vas,
– kupne pogodbe z dne 15. 3. 1988,
sklenjene med Brankom, Milanom in Samom Kranjcem, vsi iz Maribora, Dvorakova
12, kot prodajalci ter Milenkom in Dušanko
Panić, takrat stan. Agrokombinstska 13A,
Ljubljana, kot kupcema, za nepremičnino,
ki ima sedaj ident. št. 41.E, vpisano v podvl.
št. 1267/41, k.o. Štepanja vas.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 12. 2009
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Dn 15019/09
Os-8418/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Pekarna Totaj d.o.o., Ruska ulica 7, Maribor, ki
ga zastopa notarka Ksenija Košar Bratuša,
Cankarjeva ulica 6, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini parc. št.
1522, pripisani vl. št. 207, k.o. Miklavž na
Dravskem polju, pod opr. št. Dn 15019/09,
dne 25. 11. 2009 izdalo sklep o začetku
postopka za vzpostavitev zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe z dne 6. 2.
1980, sklenjene med prodajalko Anico Rašl,
roj. Dimnik, stanujočo Ptujska cesta 103,
Miklavž na Dravskem polju in kupcem DO
»TIMA - Oskrbni center« Maribor TOZD
»Prehrana«, Maribor, Trg revolucije 7, ki ga
je zastopal direktor Janko Lipovec, s katero
je prodajalka kupcu prodala nepremičnino
parc. št. 1522, k.o. Miklavž na Dravskem
polju in na njej dovolila vknjižbo družbene
lastnine pod upravo kupca in pravico uporabe v korist kupca.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki 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 17. 12. 2009

Amortizacije
N 369/2009
Os-7145/09
Na predlog predlagateljice Angele Medved, stan. Limbuška 56, 2000 Maribor, bodo
razveljavljene delnice na ime Angele Medved, Limbuška 56, Maribor, pri KRS Tabor,
d.d., Maribor, št. I-A-50435, št. glasov 6,
z dne 11. 3. 1993, po potrdilu KRS, z dne
2. 10. 2009, če jih v 60 dneh od objave
v Uradnem listu RS, nihče ne pokaže sodišču ali ne ugovarja zoper njihovo razveljavitev.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 21. 10. 2009

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
I 3784/2006
Os-8064/09
Okrajno sodišče v Celju je v izvršilni zadevi upnika Volksbank - Ljudska banka d.d.,
Dunajska 128a, Ljubljana, ki ga zastopa
Rihtar odv. Matjaž, Resljeva 23, Ljubljana,
zoper dolžnika Branka Rataj, Rove 14/a,
Frankolovo, zaradi izterjave 158,51 EUR
s pp, sklenilo:
dolžniku Branku Rataju se na podlagi 82.
člena Zakona o pravdnem postopku postavi
začasnega zastopnika.
Za začasnega zastopnika se postavi
odvetnik Novak Aleš, Ul. XIV. divizije 8,
Celje.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
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oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Celju
dne 9. 10. 2009
D 45/2009
Os-8156/09
Okrajno sodišče v Črnomlju je v zapuščinski zadevi po dne 1. 2. 2009 v Črnomlju
brezoporočno umlem Milošu Begiću, sinu
Milana, delavcu, rojenem 25. 6. 1968, državljanu Republike Slovenije, samskem, brez
otrok, iz Črnomlja, Ulica heroja Starihe 14,
dne 2. 12. 2009 sklenilo:
1. V skladu s prvim odstavkom 131. člena
Zakona o dedovanju (v nadaljevanju: ZD) se
postavi za začasnega skrbnika zapuščine po
zapustniku Milošu Begiću, Janez Jezeršek,
rojen 30. 1. 1946, EMŠO 3001946500582,
iz Kanižarice 2/a, pošta Črnomelj.
2. Naloga začasnega skrbnika zapuščine bo, da v imenu dedičev toži ali je tožen,
da izterjuje terjatve in izplačuje dolgove in
sploh da zastopa dediče.
3. V skladu z drugim odstavkom 131.
člena ZD se o postavitvi začasnega skrbnika
obvesti Center za socialno delo Črnomelj, ki
lahko postavi drugega skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 2. 12. 2009
P 142/2009
Os-8157/09
Okrajno sodišče v Črnomlju po okrožni
sodnici Darinki Plevnik v pravdni zadevi tožeče stranke Franca Verbanca, Prištinska
ulica 6, Ljubljana, ki ga zastopa pooblaščenec Alojz Poljšak, odvetnik v Črnomlju,
proti toženi stranki neznani dediči neznanega prebivališča po neznanko kje in kdaj
umrlem Ivanu Šuteju, nazadnje stanujočem
Učakovci 40, pošta Vinica, zaradi ugotovitve
lastninske pravice in izstavitve zemljiško
knjižne listine, pcto 1.500,00 EUR v smislu
82. člena Zakona o pravdnem postopku, postavlja začasnega zastopnika neznanim dedičem neznanega prebivališča po neznano
kdaj in kje umrlem Ivanu Šuteju, Učakovci
40, pošta Vinica.
Začasni zastopnik je univ. dipl. pravnik –
odvetnik Dušan Bricelj, Kolodvorska cesta
26, Črnomelj.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko, neznane dediče neznanega prebivališča po neznano kdaj in kje
umrlem Ivanu Šuteju, Učakovci 40, pošta
Vinica vse do takrat, dokler le-ta ali njegov
pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem
oziroma organ, pristojen za socialne zadeve
ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 25. 11. 2009
III D 593/2006
Os-7598/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni
sodnici mag. Nini Jerin v zapuščinski zadevi
po pok. Rahimić Pašanu, roj. 10. 1. 1954,
umrlem 3. 7. 2006, nazadnje stanujočem
v Ljubljani, Podgorica št. 113, drž. Republike Slovenije, dne 15. 10. 2009, sklenilo:
Mirsadi Rahimić, neznanega prebivališča,
rojeni 16. 10. 1983, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku postavi začasni zastopnik
odvetnik Sonny Beronja, Tavčarjeva ulica
13, Ljubljana.
Začasni zastopnik ima v skladu s prvim
odstavkom 83. člena Zakona o pravdnem
postopku v tem zapuščinskem postopku vse
pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika.

Začasni zastopnik bo zastopal Mirsado
Rahimić vse do takrat, dokler Mirsada Rahimić ali njen pooblaščenec, ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
O postavitvi začasnega zastopnika se
obvesti Center za socialno delo LjubljanaCenter. Ta oglas bo objavljen na sodni deski
Okrajnega sodišča v Ljubljani in v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 10. 2009
VL 90912/2008
Os-7950/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika Tušmobil d.o.o., Brnčičeva
ulica 49, Ljubljana - Črnuče, ki ga zastopa odv. Polona Križaj Krajnik, Šolska ulica 2, Škofja Loka, proti dolžniku Janezu
Menhart, Panonska ulica 6, Maribor, ki ga
zastopa odv. Zoran Toplak, Gregorčičeva
12, Maribor, zaradi izterjave 1.835,50 EUR,
sklenilo:
dolžniku Janezu Menhart, Panonska ulica 6, 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 Toplak Zoran, Gregorčičeva 12, 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 29. 10. 2009
VL 10999/2009
Os-7974/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Rafael
Mohorko, Miklošičeva 5, Celje, proti dolžniku Danielu Ketiš, Železnikova ulica 20, Maribor - dostava, zaradi izterjave 1.774,88
EUR, sklenilo:
razreši se začasni zastopnik odv. Kobal
Bogomir iz Maribora, določen s sklepom
z dne 7. 9. 2009.
Dolžniku Danielu Ketiš, Železnikova ulica 20, 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 začasno zastopnico se postavi odv.
Senčar-Leljak Breda.
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 19. 10. 2009
VL 118549/2008
Os-8159/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d., Ljub
ljanska cesta 3a, Koper - Capodistria, proti
dolžniku Sebastijanu Kristl, Sokolska ulica
44, Maribor, zaradi izterjave 342,31 EUR,
sklenilo:
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dolžniku Sebastijanu Kristl, 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.
Darko Vran, Ulica talcev 3, 2000 Maribor.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 8. 2009
VL 38291/2008
Os-8161/09
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 Denisu Bohte s.p., Hrastje pri
Cerkljah 1e, Cerklje ob Krki, zaradi izterjave
1.914,83 EUR, sklenilo:
dolžniku Denisu Bohte s.p., Hrastje pri
Cerkljah 1e, Cerklje ob Krki, 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.
Nace Štamcar, Novi trg 11, 8000 Novo mesto.
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 18. 8. 2009
VL 79407/2008
Os-8163/09
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 Milki Šlebir, Brezje nad Kamnikom 49a, Stahovica,
ki jo zastopa odv. Suzana Miklič Nikič, Ljub
ljanska cesta 102, Domžale, zaradi izterjave
7.657,78 EUR, sklenilo:
dolžnici Milki Šlebir, Brezje nad Kamnikom 49a, Stahovica, 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 odv.
Suzana Miklič Nikič, Ljubljanska cesta 102,
Domžale.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 10. 2009
VL 88411/2009
Os-8165/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d., Ljub
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ljanska cesta 3a, Koper - Capodistria, proti dolžniku Nenadu Stanojević, Kosančeva
ulica 15, Ljubljana, zaradi izterjave 451,43
EUR, sklenilo:
dolžniku Nenadu Stanojević, Kosančeva
ulica 15, 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.
Urbančič Tomaž.
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 10. 11. 2009
VL 50277/2009
Os-8166/09
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 dolžniku Ivu Ivanović,
Trg svobode 9, Ravne na Koroškem, ki ga
zastopa odv. Erika Nabernik, Trg svobode
12, Ravne na Koroškem, zaradi izterjave
7.535,41 EUR, sklenilo:
dolžniku Ivu Ivanović, Trg svobode 9,
Ravne na Koroškem, 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 odv.
Erika Nabernik, Trg svobode 12, Ravne na
Koroškem.
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 9. 10. 2009
VL 51213/23009
Os-8168/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika Volksbank d.d., Dunajska cesta 128a, Ljubljana, ki ga zastopa Simona
Volaj Rakušček, Dunajska 128a, Ljubljana,
proti dolžnici Jasni Vuković, Ulica Staneta
Severja 18, Maribor, ki ga zastopa odv. Matej Pirih, Ulica heroja Šlandra 11, Maribor,
zaradi izterjave 540,29 EUR, sklenilo:
dolžnici Jasni Vuković, Ulica Staneta Severja 18, Maribor, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi
odv. Matej Pirih, Ulica heroja Šlandra 11,
Maribor.
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 9. 10. 2009
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VL 49675/2008
Os-8169/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d.,
Ljubljanska cesta 3a, Koper - Capodistria
- dostava, ki jo zastopa Tatjana Jeraj, Celovška 182, Ljubljana - dostava, proti dolžniku
Samu Udovč, Poštni vrt 6, Logatec, ki ga
zastopa odv. Sara Ahlin Doljak, Tovarniška
cesta 3, Logatec, zaradi izterjave 3.999,96
EUR, sklenilo:
dolžniku Samu Udovč, Poštni vrt 6, Logatec, 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 odv.
Sara Ahlin Doljak, Tovarniška cesta 3, Logatec.
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 9. 11. 2009
VL 118673/2009
Os-8170/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d.,
Ljubljanska c. 3a, Koper, proti dolžniku Sulejmanu Sakić, Polje, Cesta XVIII 8, Ljub
ljana - Polje, zaradi izterjave 375,29 EUR,
sklenilo:
dolžniku Sulejmanu Sakić, Polje, Cesta
XVIII 8, Ljubljana - Polje, 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 odvetnico Andrejo Turk, Kržičeva 6, 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 4. 11. 2009
VL 26450/2009
Os-8171/09
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 dolžniku Viljemu
Kolar, Gimnazijska cesta 15c, Trbovlje, Kalki
d.o.o., Žibertova ulica 27, Ljubljana, zaradi
izterjave 38.039,39 EUR, sklenilo:
dolžniku Viljemu Kolar, Gimnazijska cesta 15c, Trbovlje, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi
odvetnik Iztok Šubara, 1. junija 35, 1420
Trbovlje.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
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socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 7. 2009
VL 79438/2009
Os-8232/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Zavarovalnice Triglav, d.d.,
Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, ki jo zastopa Anita Smole, Mariborska 1, Celje, proti
dolžniku Štefanu Borovnik, Tomšičeva cesta
55, Velenje, ki ga zastopa odv. Tomaž Germ,
Prešernova ulica 27, Celje, Jan Hassa, Pod
Oborou 95/4, Rohožnik, Slovaška, zaradi
izterjave 4.253,03 EUR, sklenilo:
dolžniku Janu Hassa, 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 mag.
Vran Gordana, Nazorjeva 8, 1000 Ljub
ljana.
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 19. 11. 2009
VL 4697/2009
Os-8235/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d., Ljub
ljanska c. 3a, Koper, proti dolžniku Robertu
Godec, Obrtniška cesta 11, Trbovlje, zaradi
izterjave 335,23 EUR, sklenilo:
dolžniku Robertu Godec, Obrtniška cesta
11, Trbovlje, 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 Verčič Primož, Čebelarska 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 13. 11. 2009
VL 26683/2009
Os-8236/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d., Ljub
ljanska cesta 3a, Koper - Capodistria, proti
dolžniku Kemu Šabić, Brnica 17/a, Hrastnik,
zaradi izterjave 255,28 EUR, sklenilo:
dolžniku Kemu Šabić, Brnica 17/a, Hrastnik, 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 Verce Matej, Dunajska cesta 41, 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 13. 11. 2009
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VL 61067/2009
Os-8237/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d., Ljub
ljanska c. 3a, Koper, proti dolžniku Safetu
Selmani, Partizanska ulica 30, Ljubljana - dostava, zaradi izterjave 326,66 EUR, sklenilo:
dolžniku Safetu Selmani, Partizanska ulica 30, 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.
Zmago Marovt, Rozmanova ulica 12, Ljub
ljana.
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 11. 9. 2009
VL 64876/2009
Os-8240/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d., Ljub
ljanska c. 3a, Koper, proti dolžniku Francu
Kovačič, Besednjakova ulica 2, Maribor - dostava, zaradi izterjave 353,91 EUR, sklenilo:
dolžniku Francu Kovačič, Besednjakova
ulica 2, 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 začasno zastopnico se postavi odv.
Kompara Tanja, Tyrševa 4, 2000 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 16. 9. 2009

ljanska c. 3a, Koper, proti dolžnici Suzani
Šauperl, Pajkova ulica 22, Maribor, zaradi
izterjave 501,77 EUR, sklenilo:
dolžnici Suzani Šauperl, Pajkova ulica
22, Maribor, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasno zastopnico se postavi odv.
Vesna Zakeršnik, Trg Leona Štuklja, Maribor.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 11. 2009

Oklici dedičem
D 141/2009
Os-8266/09
Pri Okrajnem sodišču v Cerknici teče
zapuščinski postopek po pokojni Tereziji
Turek, roj. 14. 9. 1863, nazadnje stalno bivajoči Ravnik 23, Nova vas, ki je umrla dne
3. 5. 1933.
Ker sodišče ne razpolaga s podatki o imenih in naslovih dedičev, poziva vse, ki mislijo,
da imajo pravico do dediščine po pok. Tereziji
Turek, naj se priglasijo pri tem sodišču v roku
enega leta po objavi tega oklica.
Po preteku enoletnega roka, bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi bo takrat razpolagalo.
Okrajno sodišče v Cerknici
dne 14. 12. 2009

VL 94812/2008
Os-8286/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d., Ljub
ljanska cesta 3a, Koper - Capodistria, proti dolžniku Dragutinu Zadravec, Kalohova
ulica 2, Maribor, ki ga zastopa odv. Sašo
Petek, Svetozarevska ul. 15, Maribor, zaradi
izterjave 233,87 EUR, sklenilo:
dolžniku Dragutinu Zadravec, Kalohova
ulica 2, 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.
Sašo Petek, Svetozarevska ul. 15, Maribor.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 10. 2009

III D 1081/2008
Os-7395/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni
sodnici mag. Nini Jerin v zapuščinski zadevi
po pok. Pelcar Gizeli, roj. 1. 3. 1925, umrli
od 4. 3. 2008 do 5. 3. 2008, nazadnje stanujoči v Ljubljani, Podmilščakova ulica 27, drž.
Republike Slovenije.
Zapustnica je bila ob smrti vdova, brez
potomcev, starša sta umrla pred njo. Imela
je sestre Marijo Meško, Aniko Smej, Olgo
Tkalčec ter brata Jožeta in Leopolda Bernjak. Slednja sta umrla pred zapustnico,
Jože Bernjak je zapustil sina Benota Bernjaka in Karmen Škafar, Leopold Bernjak pa
je zapustil sinove Milana, Marjana in Bojana
Bernjaka. Prebivališče Bojana Bernjaka ni
znano, ne ve se ali še živi. Zapustnica je
napisala lastnoročno oporoko, s katero je
kot edino oporočno dedinjo vsega svojega
premičnega in nepremičnega premoženja
določila Mirko Sever Vurušič.
Glede na to, da prebivališče Bojana Bernjaka ni znano, sodišče na podlagi 206.
člena Zakona o dedovanju poziva Bojana
Bernjaka, da se priglasi sodišču v enem letu
od objave tega oklica. Po preteku tega roka
bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na
podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 10. 2009

VL 64737/2009
Os-8326/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d., Ljub

III D 1110/2009
Os-8268/09
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku
zapuščinski postopek po pok. Pavčnik Mariji, roj. 20. 3. 1916, umrli 3. 2. 2009, nazadnje
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stanujoči Vodovodna cesta 7, Ljubljana, državljanki Republike Slovenije.
Zapustnica je napravila lastnoročno oporoko z dne 28. 1. 2007, s katero je razpolagala s svojim premičnim in nepremičnim
premoženjem v korist Majde Muraus. Zapustnica je bila ob smrti vdova, brez potomcev. Imela je sestro Ireno, ki je umrla pred
zapustnico ter zapustila otroka Jerneja in
Metko. Imela je tudi brata Romana Jožefa
Kramaršiča, ki je po podatkih dedičev po
vsej verjetnosti umrl ter zapustil dva otroka,
katerih naslovi niso znani.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona
o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine na podlagi zakona ali
na podlagi oporoke, da se priglasijo sodišču
v enem letu od objave tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 9. 2009
I D 1491/2009
Os-8093/09
V zapuščinski zadevi po dne 27. 8. 2009
umrli Mariji Schöner, hči Franca, rojena 29. 1.
1925, samska, upokojenka, drž. Republike
Slovenije, nazadnje stanujoča Ul. Frana Kovačiča 15, Maribor, sodišče poziva morebitne
zakonite dediče, da se javijo sodišču.
Nadalje pa sodišče obvešča morebitne
dediče, da je razpisana zapuščinska obravnava za dne 2. 12. 2010, ob 9. uri, R.D. 1.7.
na zgoraj navedenem sodišču.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 2. 12. 2009
D 229/2009
Os-7899/09
Pred tukajšnjim sodiščem je v teku zapuščinski postopek po pok. Bembič Jožefu,
roj. 3. 4. 1873, razglašen za mrtvega z datumom smrti 4. 4. 1943, nazadnje stanujočem
na naslovu v Topolovcu. Pismene oporoke
ni zapustil, bil pa je solastnik do 1/2 parc. št.
134/2.S, vpisane v vl. št. 527, k.o. Topolovec
in lastnik parc. št. 461/1 ter 461/4, ki sta vpisani v vl. št. 312, k.o. Topolovec.
Sodišče ne razpolaga s podatki o zapustnikovih dedičih. Zato pozivamo morebitne zapustnikove dediče, da se priglasijo
sodišču v roku enega leta od objave tega
oklica. Po preteku tega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi znanih podatkov v skladu z Zakonom
o dedovanju.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 24. 11. 2009

Št.

D 123/2009
Os-7900/09
Pred tukajšnjim sodiščem je v teku zapuščinski postopek po pok. Cepak Avguštinu,
roj. 19. 4. 1903 v Cepkih, nazadnje stanujočem na naslovu v Trstu in umrlem dne 23. 9.
1969. Pismene oporoke ni zapustil, bil pa je
lastnik do 6/8 parc. št. 1352 in 76/4.S, ki sta
vpisani v vl. št. 782, k.o. Rožar.
Sodišče ne razpolaga s podatki o zapustnikovih dedičih. Zato pozivamo morebitne
zapustnikove dediče, da se priglasijo sodišču
v roku enega leta od objave tega oklica. Po
preteku tega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi znanih podatkov v skladu z Zakonom o dedovanju.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 24. 11. 2009
D 474/2008
Os-7901/09
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po dne 11. 10. 1958 umrli Odar Mariji,
nazadnje stanujoči Stara Fužina 49, Bohinjsko jezero, za premoženje oziroma pravice, ki so bile zapustnici odvzete kot članici
agrarne skupnosti.
Dediče, ki menijo, da imajo pravico do
zapuščine, se poziva, da v roku enega leta
od objave tega oklica uveljavijo dedno pravico, sicer bo sodišče odločilo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 20. 11. 2009
D 497/2009
Os-8327/09
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pok. Firm Martinu, pok. Martina, roj.
19. 10. 1882 – Slivje, s stalnim prebivališčem nazadnje Slivje 32, Materija, ki je bil
razglašen za mrtvega s sklepom naslovnega sodišča z dne 23. 10. 2009, N 15/2009 in
se kot datum smrti določil 1. 1. 1953.
Sodišče ne razpolaga s podatki o zapustnikovih dedičih, zato s tem oklicem poziva
vse morebitne dediče, da se v roku enega
leta od objave tega oklica in oklica na sodni deski tukajšnjega sodišča, zglasijo pri
sodišču, sicer bo sodišče nadaljevalo in zaključilo ta zapuščinski postopek na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 17. 12. 2009

Kolektivni delovni spori
X Pd 1297/2009
Os-8437/09
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
na podlagi 49. člena Zakona o delovnih
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Stran

3291

in socialnih sodiščih (Ur. l. RS, št. 19/94)
obvešča vse zainteresirane stranke, da je
uveden kolektivni delovni spor med predlagateljem Sinles – Sindikat lesarstva Slovenije, Dalmatinova 4, Ljubljana in nasprotnima
udeležencema 1. Gospodarska zbornica
Slovenije, Dimičeva ulica 13, Ljubljana in
2. Združenje delodajalcev Slovenije, Sekcija
za les in papir, Dimičeva ulica 9, Ljubljana,
zaradi povečanja najnižjih osnovnih plač po
KP za lesarstvo.
Vse osebe, organi ali organizacije, ki
so nosilci pravic in obveznosti v razmerju,
o katerem se odloča, imajo možnost, da se
postopka udeležijo. Svojo udeležbo v sporu
naj prijavijo v 8 dneh od objave v Uradnem
listu RS, lahko pa tudi ves čas postopka na
naroku s pisno vlogo.
Poravnalni in prvi narok je razpisan na
dan 4. marec 2010, ob 11. uri, soba št. 3/I,
Delovno in socialno sodišče, Resljeva 14,
Ljubljana.
Obvestilo o uvedbi postopka je izobešeno na oglasni deski tega sodišča, dne
22. 12. 2009.
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
dne 22. 12. 2009

Sodni preizkusi
menjalnih razmerij
Ng 54/2009
Os-8438/09
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za gospodarsko sodbo, Tavčarjeva 9,
Ljubljana, obvešča vse na skupščini, dne
21. 8. 2009 »izključene« manjšinske delničarje družbe Color Industrija sintetičnih
smol, barv in lakov d.d., Cesta komandanta Staneta 4, Medvode, da lahko v roku
enega meseca od objave tega obvestila
v Uradnem listu Republike Slovenije vložijo
svoje predloge za preizkus višine primernosti odpravnine, ki jo je ponudil glavni delničar družba Helios, sestavljeno podjetje za
kapitalske naložbe in razvoj d.d., Količevo 2, 1230 Domžale. Po poteku citiranega
roka skladno z Zakonom o gospodarskih
družbah predlogov ni več dopustno vložiti.
Predloge je treba vložiti v dveh izvodih na
naslov sodišča, z oznako opravilne številke
Ng 54/2009.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 21. 12. 2009

Stran
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Interplast d.o.o. – v stečaju, Ulica Simona Gregorčiča 027, Radovljica, zavarovalno
polico, št. 41401001505, izdala zavarovalnica Slovenica, zavarovalna hiša, d.d., Ljubljana. gnm-310184
Interplast d.o.o. – v stečaju, Ulica Simona Gregorčiča 027, Radovljica, zavarovalno
polico, št. 41401001506, izdala zavarovalnica Slovenica, zavarovalna hiša, d.d., Ljubljana. gnl-310185
Josipović Ranko, Mucherjeva ulica 9, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
40301006547, izdala zavarovalnica KD življenje. gne-310192
Neumann Igor, Luize Pesjakove
15, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
50500015340, izdala zavarovalnica KD življenje. gny-310197

Spričevala preklicujejo
Bakan Kristan Justina, Slap 7, Tržič,
spričevalo 3. letnika Šolskega centra za
blagovni promet šola za prodajalce, izdano leta 1979, izdano na ime Gros Justina.
gnw-310174
Bartolič Janja, Cesta Ceneta Štuparja
128/a, Ljubljana, diplomo Centra strokovnih
šol – šivilja, izdana leta 1977. gni-310188
Berginc Sarah, Ivana Suliča 12a, Šempeter pri Gorici, spričevalo 1. letnika Srednje
ekonomske in trgovske šole Nova Gorica,
izdano leta 2003. gnp-310181
Boštjančič Peter, Ulica Petra Skalarja 10,
Nova Gorica, indeks, št. 18070018, izdala
FF v Ljubljani. gnh-310189
Božič Roman, Trbonje 24, Trbonje, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje kmetijske šole MB, štiriletni progam. gnv-310175
Francetič Stojan, Gubčeva 1b, Ilirska Bistrica, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Gimnazije Postojna, izdano leta 1975, 1977 n 1978.
gns-310182
Hasanagić Nina, Bratov Učakar 100, Ljubljana, spričevalo 8. razreda OŠ Valentina
Vodnika, izdano leta 2004. gnj-310187

Kastelic Andrej, Uzmani 1, Ljubljana,
indeks, št. 23070778, izdala Fakulteta za
strojništvo. gnq-310180
Knežević Ivka, Mahovnik 63, Kočevje,
maturitetno spričevalo Gimnazije Kočevje,
izdano leta 2000. gnu-310176
Lah Brigita, Dornava 100/a, Dornava,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje družboslovne in jezikovne šole v Velenju, izdano leta 1988, izdano na ime Meh Brigita.
gnw-310203
Lazar Suzana, Gorenje Ponikve 25,
Trebnje, spričevalo od 1. do 4. letnika Srednje šole Josipa Jurčiča – Stična, izdano na
ime Kristan Suzana. gnx-310198
Malovčić Nataša, Studeno 25A, Železniki, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje trgovske šole, smer ekonomski tehnik, izdano
leta 1995 in 1996, izdano na ime Petkovič
Nataša. gnr-310179
Mišić Jelena, Savska cesta 2, Kranj,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje trgovske šole v Kranju, izdano leta 2003.
gno-310207
Palčič Fabiana, Brezovica pri Gradinu 7,
Gračišče, maturitetno spričevalo Gimnazije
Koper, izdano leta 2009. gnn-310208
Palčič Fabiana, Brezovica pri Gradinu 7,
Gračišče, obvestilo o uspehu pri maturi Gimnazije Koper, izdano pri Državnem izpitnem
centru Ljubljana, leta 2009. gnm-310209
Pečjak Bogomir, Vavta vas 8, Straža,
spričevalo o zaključnem izpitu Tehniške
kmetijske šole Grm, št. 2/72, izdano leta
1972. gnw-310199
Petkovšek Jaka, Stara Vrhnika 53/a, Vrhnika, obvestilo o uspehu pri maturi Srednje
šole za elektrotehniko in računalništvo Ljubljana, izdano leta 2007. gnc-310194
Slana Barbara, Pod hribom, cesta II/8,
Grosuplje, maturitetno spričevalo Vrtnarske
šole v Celju, izdano leta 2003. gnk-310186
Strgar Tina, Ulica Elizabete Zorko 8,
Brežice, indeks, št. 32040023, izdala Naravoslovna tehnična fakulteta Ljubljana.
gnz-310196
Uran Neža, Njegoševa cesta 6J, Ljubljana, indeks, št. 42009019, izdala Akademija za likovno umetnost in oblikovanje.
gns-310178
Vitko Marjana, Koroška ulica 16, Slovenj Gradec, spričevalo Srednje šole Edvarda Kardelja Slovenj Gradec, izdano

leta 1989, izdano na ime Naglič Marjana.
gnv-310200
Zobec Matjaž, Ulica Iga Grudna 19,
Ljubljana, indeks, št. 12130082483, izdala
Višja strokovna šola Ljubljana – ŠCPET.
gnd-310193

Drugo preklicujejo
Avtoprevozništvo Martin Žnider s.p., Ložnica 23, Makole, licence št. 006651/003, za
vozilo Iveco Stralis AS440S50T, registrstka
številka MB FH-005. gnx-310173
Brozovič Alenka, Zgornje Stranje 6/c, Kamnik, študentsko izkaznico, št. 09051111,
izdala Fakulteta za pomorstvo in promet Ljubljana. gng-310190
Jurčič & CO., d.o.o., Poslovna cona A 45,
Šenčur, cemt zvezek – dnevnik, št. 00436/1
in CEMT licenco 2009 SLO N 00436 z oznako CE/300. gnt-310202
Marić Marija s.p. – Doka špedicija, Cesta 24. junija 31, Ljubljana, izvod licence,
št. 012228/004, izdana pri OZS z veljavnostjo do 5. 10. 2014, ser. št. O1023085.
gnb-310195
Mole Nataša, Stara cesta 4, Logatec,
dijaško izkaznico, izdal ŠCPET Ljubljana.
gny-310201
Pavlišič Ana, Ulica Marjana Kozine 6, Črnomelj, študentsko izkaznico, št. 63000335,
izdala Fakulteta za računalništvo in informatiko. gnt-310177
Pristovšek Urška, Šešče 48b, Prebold,
študentsko izkaznico, št. 71070215, izdala
Biotehniška fakulteta. gnn-310183
Prudič Jan, Vojkova cesta 91, Ljubljana,
službeno izkaznico, št. 103970 – varnostnik,
izdana pri MNZ. gnr-310204
Trontelj Andreja, Mala vas pri Grosupljem 12, Grosuplje, študentsko izkaznico,
št. 92071132, izdala Fakulteta za humanistične študije Koper. gnq-310205
Zabukovec Vinko s.p., Eurotour prevozi in turizem, Ribji trg 7, Ljubljana, preklic
licence št. 000316/002 z veljavnostjo do
16. 11. 2012. gnx-310210
Završnik Marija, Topovlje 1, Žalec, študentsko izkaznico, št. 11960371, izdala Zdravstvena fakulteta v Ljubljani. gnf-310191

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

113 / 31. 12. 2009 /

VSEBINA

Javni razpisi

3255

Javne dražbe

3269

Razpisi delovnih mest

3272

Druge objave

3273

Objave po Zakonu o političnih strankah

3280

Evidence sindikatov

3281

Objave gospodarskih družb
Sklici skupščin

3282
3282

Zavarovanja terjatev

3284

Objave sodišč
Izvršbe
Objave zemljiškoknjižnih zadev
Amortizacije
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
Oklici dedičem
Kolektivni delovni spori
Sodni preizkusi menjalnih razmerij

3285
3285
3285
3288
3288
3290
3291
3291

Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Spričevala preklicujejo
Drugo preklicujejo

3292
3292
3292
3292

Stran

3293

Stran

3294 /

Št.

113 / 31. 12. 2009

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

ZAKON O NEPRAVDNEM POSTOPKU
(ZNP)
neuradno prečiščeno besedilo, z uvodnimi
pojasnili dr. Vesne Rijavec in dr. Andreja Ekarta
ter stvarnim kazalom mag. Janeza Topliška
Izšel je dolgo pričakovani Zakon o nepravdnem postopku
(ZNP) z uvodnimi pojasnili avtorjev dr. Vesne Rijavec, redne
profesorice na katedri za civilno, primerjalno in mednarodno
zasebno pravo na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru,
in dr. Andreja Ekarta, asistenta za področje civilnega prava.
V uvodnih pojasnilih avtorja podajata sistematičen pregled
Zakona o nepravdnem postopku in pojasnjujeta vpliv
materialnih zakonov na ZNP.

N A R O Č I L N I C A

Cena: 38 EUR
Leto izdaje: 2009
ISBN: 978-961-204-444-2
Število strani: 110
Dimenzija: 14 cm × 20 cm
Vezava: mehka vezava

Poleg uvodnih pojasnil knjiga vsebuje tudi stvarno kazalo
mag. Janeza Topliška.
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