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Javni razpisi
Ob-2209/10
Obvestilo
Javni razpis za izbor programov javnih
del v Republiki Sloveniji za leto 2010, ki je bil
objavljen v Uradnem listu RS, št. 81/09, dne
16. 10. 2009, se z dnem 16. 3. 2010 zapira
na področju območnih služb Zavoda RS za
zaposlovanje Maribor in Murska Sobota zaradi razdelitve vseh razpoložljivih sredstev
za leto 2010.
Zavod Republike Slovenije za
zaposlovanje
Ob-2197/10
Obvestilo
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Rožna dolina, Cesta IX/6, 1000 Ljub
ljana, objavlja obvestilo, da je na javnem
razpisu Spodbujanje zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb 2009/2010, ki je
bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 69,
z dne 4. 9. 2009, Ob-6051/09, spremenjena
višina sredstev, ki so na razpolago za ta
javni razpis.
Obvestilo se nanaša na 6. točko javnega
razpisa: višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis in obdobje financiranja.
Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago
za izvajanje javnega razpisa, tako znaša
15.441.180,00 EUR od tega:

2009
2010
2011
2012
Skupaj

6849 – sredstva ESS
(85%)
0
6.671.463,00
6.442.320,00
11.220,00
13.125.003,00

6998 – sredstva SLO
(15%)
0
1.177.317,00
1.136.880,00
1.980,00
2.316.177,00
Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje

Št. 8451-58/2010-3
Ob-2161/10
Na podlagi 102. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
(Uradni list RS, št. 51/06 – ZVNDN–UPB1),
8. člena Zakona o gasilstvu (Uradni list RS,
št. 113/05 – ZGas-UPB1), 58. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS,
št. 3/07 – ZVPoz-UPB1) ter Koeficienti razvitosti občin za leti 2009 in 2010 (Ministrstvo
za finance, št. 007-376/2009/14 z dne 31. 7.
2009), Ministrstvo za obrambo, Uprava RS
za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61,
1000 Ljubljana objavlja

Skupaj
0
7.848.780,00
7.579.200,00
13.200,00
15.441.180,00

razpis
za sofinanciranje gasilske zaščitne in
reševalne opreme ter gasilskih vozil za
obdobje od 1. 7. 2009 do 30. 6. 2010
1. Podatki o razpisu
Namen in cilj razpisa
Namen razpisa je sofinanciranje nabave določene gasilske zaščitne in reševalne
opreme ter gasilskih vozil za prostovoljna
gasilska društva, nabavljene v obdobju od
1. 7. 2009 do 30. 6. 2010.
Cilj razpisa je pospeševanje posodabljanja zaščitne in reševalne opreme gasilskih
enot prostovoljnih gasilskih društev ter zagotavljanje usklajenega razvoja teh enot v skladu s 102. členom Zakona o varstvu pred
naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list
RS, št. 51/06 – ZVNDN-UPB1), 8. členom
Zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05
– ZGas-UPB1), 58. člena Zakona o varstvu
pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 –
ZVPoz-UPB1) ter Koeficienti razvitosti občin
za leti 2009 in 2010 (Ministrstvo za finance,
št. 007-376/2009/14 z dne 31. 7. 2009).
Predmet razpisa je sofinanciranje naslednjih vrst gasilske opreme:
A) Oprema, za katero se zagotavlja 19%
vseh sredstev:
– gasilska zaščitna obleka (GZO),
– kombinezon za gašenje požarov v naravi – aramidna vlakna (KGP-A),
– kombinezon za gašenje požarov v naravi – impregniran bombaž (KGP-B),
– gasilska zaščitna čelada (GZČ),
– gasilski zaščitni škornji (GZŠ),
– gasilske zaščitne rokavice (GZR),
– izolirni dihalni aparat (IDA),
– izpihovalnik – za gašenje gozdnih požarov (IZP),
– nahrbtna brenta (NB) in
– gasilski pas (GP).
B) Vozila, nadgradnje in oprema, za katero se zagotavlja 81% vseh sredstev
Predmet sofinanciranja so:
– gasilska vozila, nadgradnje in podvozja (GV):
– pri gasilskih vozilih se upoštevajo tudi
rabljena podvozja starosti največ 5 let;
– pri nadgradnji starost podvozja ne sme
presegati polovice življenjske dobe gasilskih
vozil,
–
prenosne
motorne
brizgalne
FPN10-1000 oziroma MB 8/8 (MB).
Prijavitelj na ta razpis (v nadaljnjem besedilu: prijavitelj) se lahko prijavi za sofinanciranje na posamezno ali več vrst gasilske
zaščitne in reševalne opreme, ki je predmet
razpisa.
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2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj na javni razpis
Na razpisu lahko sodeluje prostovoljno gasilsko društvo (v nadaljnjem besedilu: PGD) neposredno ali pristojna gasilska
zveza (v nadaljnjem besedilu: GZ) v imenu
posameznih gasilskih društev, za katere je
bila oprema nabavljena.
V primeru prijave s strani pristojne GZ
mora(jo) biti obvezno priložen(i) dokument(i)
o predaji opreme gasilskemu društvu, za
katerega je bila nabavljena. Vsebina dokumenta je priloga k razpisni dokumentaciji.
V primeru, ko se za sofinanciranje prijavlja PGD iz manj razvitega območja, ki je
opredeljeno s Koeficienti razvitosti občin za
leti 2009 in 2010 (Ministrstvo za finance,
št. 007-376/2009/14 z dne 31. 7. 2009), mora
vlogo na razpis za sofinanciranje gasilske zaščitne in reševalne opreme ter gasilskih vozil
za obdobje od 1. 7. 2009 do 30. 6. 2010 (v
nadaljnjem besedilu: vloga) posredovati PGD
neposredno, ne pa GZ v njegovem imenu.
PGD mora biti kategorizirano v skladu
z merili za organiziranje in opremljanje gasilskih enot (Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč, Uradni list RS, št. 92/07
in 54/09).
Kategorizacija PGD mora biti podpisana s strani župana občine in posredovana
Gasilski zvezi Slovenije (v nadaljnjem besedilu: GZS).
Z razpisom se bo sofinancirala samo
gasilska zaščitna in reševalna oprema ter
gasilska vozila, ki so predmet razpisa in so
količinsko ter po tipu glede na kategorijo
gasilskega društva v skladu z minimalnimi
pogoji, določenimi v Merilih za organiziranje in opremljanje gasilskih enot (poglavje
I, točka 1) (Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč, Uradni list RS, št. 92/07
in 54/09). Vsa gasilska zaščitna reševalna
oprema ter gasilska vozila morajo biti nabavljena v skladu z veljavno kategorizacijo in
tipizirana s strani GZS.
Vozila se bodo sofinancirala tudi v primerih, ko se nabavi:
– večje (dražje) vozilo, kot po kategorizaciji pripada PGD, ki pa v kombinaciji z vozili,
ki jih že ima, zagotavlja ustrezno operativno
sposobnost. Pri tem mora biti upoštevan
prednostni vrstni red nabave, ki je priloga
razpisne dokumentacije. V tem primeru se
vozilo sofinancira v izhodiščni vrednosti vozila, ki društvu pripada po kategorizaciji,
– manjše (cenejše) vozilo, kot po kategorizaciji pripada PGD, vendar v kombinaciji z vozili, ki jih društvo že ima, zagotavlja
ustrezno operativno sposobnost. V tem primeru se vozilo sofinancira v izhodiščni vrednosti vozila, ki je nabavljeno.
Izjemoma se bodo sofinancirala vozila še
v naslednjih primerih:
– če PGD I. kategorije namesto vozila
GVV 1 kupi vozilo GVC 16/25,
– če PGD III. kategorije namesto vozila
GVC 16/15 kupi vozilo GVC 16/25.
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V 1. primeru se bodo vozila sofinancirala
v izhodiščni vrednosti vozila, ki društvu po
kategorizaciji pripada. V navedenih izjemah
mora to opredeljevati ocena ogroženosti in
operativni načrt. Tovrstna vloga mora biti
opremljena z mnenjem gasilskega regijskega poveljnika.
Če je nabavljeno vozilo, ki PGD-ju skladno s kategorijo ne povečuje osnovne operativne sposobnosti, hkrati pa društvo nima
osnovnih vozil za zagotavljanje operativne
sposobnosti, PGD ni upravičeno za sodelovanje na razpisu.
Sofinancirale se bodo le avtolestve
(AL), dokončane v celoti, po izdaji zapisnika o ustreznosti vozila s strani Komisije za
pregled vozil pri GZS.
PGD, ki že razpolaga z opremo, navedeno v merilih za organiziranje in opremljanje
gasilskih enot glede na njegovo kategorijo ali v informacijskem gasilskem sistemu
»Vulkan« nima ažuriranega stanja podatkov
o opremljenosti, ni upravičeno za sodelovanje v razpisu.
Pri določanju pravilnosti prijave se bosta poleg že navedenih pogojev upoštevala
še predpisana minimalna starost opreme in
vozil, ki se zamenjuje in prednostni vrstni
red nabave, ki sta priloga razpisni dokumentaciji.
PGD, ki bo sodelovalo na razpisu (neposredno ali preko pristojne gasilske zveze),
mora (skladno z določili Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za
zaščito, reševanje in pomoč, Uradni list RS,
št. 92/07 in 54/09) imeti s strani pristojne GZ
usklajen in potrjen program nabave gasilske
zaščitne in reševalne opreme do leta 2014,
dostavljen na GZS.
Ob prijavi mora prijavitelj priložiti naslednjo dokumentacijo:
– popoln in pravilno izpolnjen obrazec prijave na razpis za sofinanciranje z ustrezno
dokumentacijo, vse skupaj zloženo v pravilnem vrstnem redu in ustrezno speto,
– pravilno in verodostojno izpolnjen obrazec s podatki o opremljenosti PGD (povzetimi iz »Vulkana«); navodila so priloga
razpisni dokumentaciji,
– fotokopijo računa(ov) za nabavljeno
opremo,
– pri vozilih, podvozjih oziroma nadgradnjah, fotokopijo prometnega dovoljenja obstoječega vozila, če tega nadomešča z nabavljenim,
– pri podvozjih: mnenje GZS o ustreznosti podvozja,
– pri nadgradnjah in celotnih vozilih: zapisnik o prevzemu gasilskega vozila,
– v primeru nakupa opreme s pomočjo
leasinga:
– izjavo o prevzemu obveznosti v primeru neporavnavanja tekočih obveznosti do
leasingodajalca. Izjava mora biti podpisana
s strani župana občine in overovljena,
– fotokopijo prometnega dovoljenja, iz
katerega je razvidno, da bo po poravnanju
obveznosti postal lastnik PGD, za katerega
se je oprema nabavila.

3. Merila za razdelitev sredstev
Razdelitev sredstev za zagotavljanje
enakomernega razvoja gasilskih enot:
Pri določitvi višine sofinanciranja se upošteva razvitost občin glede na indeks razvitosti občin, skladno s Koeficienti razvitosti občin
za leti 2009 in 2010 (Ministrstvo za finance,
št. 007-376/2009/14 z dne 31. 7. 2009), kjer
se kot manj razvite upoštevajo občine z koeficientom razvitosti enakim ali manjšim od 1,
kar pomeni 95 občin (priloga), in sicer:
– vsa razpoložljiva sredstva se razdeli na
način, da se 80% sredstev razdeli po merilih
razpisa vsem prijaviteljem, vključno s prijavitelji iz manj razvitih občin, ter dodatno 20%
sredstev po istih merilih, izključno samo prijaviteljem iz manj razvitih občin, določenih skladno s predhodno alinejo. Tako prijavitelji iz
manj razvitih občin dobijo sofinancirano vrednost iz prve delitve ter dodatno iz druge;
– skupni delež sofinanciranja za posamezno vrsto prijavljene opreme ne sme preseči 30% z razpisom določene izhodiščne
vrednosti za to vrsto opreme.
Določitev deležev razpoložljivih sredstev
za posamezne skupine opreme
Celotna razpoložljiva finančna sredstva
za posamezno delitev se najprej razdelijo
na dva deleža glede na skupino prijavljene
opreme, in sicer:
– 19% za sofinanciranje opreme, ki je
v razpisu uvrščena v skupino A,
– 81% za sofinanciranje gasilskih vozil in
prenosnih motornih brizgaln, ki so v razpisu
uvrščena v skupino B.
Ti deleži pa se dalje delijo na ustrezne deleže za posamezne vrste opreme, in sicer:
– delež sredstev za sofinanciranje gasilskih zaščitnih oblek,
– delež sredstev za sofinanciranje kombinezonov za gašenje požarov v naravi iz
aramidnih vlaken,
– delež sredstev za sofinanciranje kombinezonov za gašenje požarov v naravi iz
impregniranega bombaža,
– delež sredstev za sofinanciranje gasilskih zaščitnih čelad,
– delež sredstev za sofinanciranje gasilskih zaščitnih škornjev,
– delež sredstev za sofinanciranje gasilskih zaščitnih rokavic,
delež sredstev za sofinanciranje izolirnih
dihalnih aparatov,
– delež sredstev za sofinanciranje izpihovalnikov,
– delež sredstev za sofinanciranje nahrbtnih brent,
– delež sredstev za sofinanciranje gasilskih pasov,
– delež sredstev za sofinanciranje gasilskih vozil in
– delež sredstev za sofinanciranje prenosnih motornih brizgaln.
Podlaga za določanje deležev bodo enotne izhodiščne vrednosti za sofinanciranje
za posamezne vrste opreme, ki bodo tudi
osnova za določitev višine sofinanciranja.
Upoštevane bodo naslednje izhodiščne
vrednosti:
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Oprema skupine a):
VREDNOST ZA POSAMEZEN KOS
(v EUR)

VRSTA OPREME
GZO

Gasilska zaščitna obleka

600,00

KGP-A

Kombinezon (aramid.vl.)

300,00

KGP-B

Kombinezon (imp.bombaž)

140,00

GZČ

Gasilska zaščitna čelada

160,00
100,00

GZŠ

Gasilski zaščitni škornji

GZR

Gasilske zaščitne rokavice

IDA

Izolirni dihalni aparat

IZP

Izpihovalnik (za gašenje gozdnih požarov)

600,00

NB

Nahrbtna brenta

210,00

GP

Gasilski pas

60,00

40,00
1.300,00

Oprema skupine b):
GV

ZA CELOTNO
VOZILO

SAMO ZA
PODVOZJA

PV-1

23.000,00

20.000,00

3.000,00

GV-1

66.000,00

37.000,00

29.000,00

GVV-1

78.000,00

39.000,00

39.000,00

GV-2

84.000,00

45.000,00

39.000,00

GVV-2

127.000,00

52.000,00

75.000,00

GVC 16/15
GVC-16/25

165.000,00

80.000,00

85.000,00

GVC-16/24

165.000,00
136.000,00

80.000,00
68.000,00

85.000,00
68.000,00

GVC-24/50

171.000,00

81.000,00

90.000,00

GVM-1

34.000,00

30.000,00

4.000,00

GVGP-1

71.000,00

46.000,00

25.000,00

GVGP-2

149.000,00

71.000,00

78.000,00

GCGP-1

150.000,00

80.000,00

70.000,00

GCGP-2

167.000,00

82.000,00

85.000,00

GCGP-3

178.000,00

83.000,00

95.000,00

TV-1

161.000,00

77.000,00

84.000,00

TV-2

186.000,00

77.000,00

109.000,00

TV-2D

213.000,00

77.000,00

136.000,00

AC

152.000,00

74.000,00

78.000,00

AL*

650.000,00

0,00

0,00

HTRV

83.000,00

42.000,00

41.000,00

GASILSKA OZNAKA VOZILA

Prenosna motorna brizgalna
FPN10-1000 (MB 8/8)

SAMO ZA
NADGRADNJO

Vrednost
13.000,00

MB

* Opomba: Sofinancirale se bodo le avtolestve (AL), dokončane v celoti, po izdaji zapisnika o ustreznosti vozila s strani
Komisije za pregled vozil pri GZS.
Pri rabljenih vozilih bodo upoštevane
znižane vrednosti glede na izhodiščno vrednost vozil iz prejšnje tabele, in sicer:
starost
vozila v letih
1
2
3
4
5

% od izhodiščne vrednosti
za vozilo ali podvozje
80
70
60
50
50

Načelo izračuna višine sofinanciranja
Določitev pripadajočega deleža sredstev, ki za delitev pripada posamični vrsti
opreme:

567
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Posamezni deleži se določijo kot razmerje med seštevkom izhodiščne vrednosti za
posamično vrsto na razpis prijavljene opreme in seštevkom izhodiščnih vrednosti vse
na razpis prijavljene opreme iz te skupine
opreme, in sicer:

vsota izhodiščnih vrednosti vse na razpis prijavljene
posamične vrste opreme iz skupine
vsota izhodiščnih vrednosti vse prijavljene
opreme iz te skupine

x 100 =

pripadajoč delež sredstev
za posamično vrsto opreme

Določitev višine dodeljenih sredstev za
sofinanciranje na enoto posamične vrste
opreme:
Na podlagi celotne količine na razpis prijavljene posamične vrste opreme in njene
izhodiščne vrednosti se določi višina sofinanciranja za enoto posamične vrste opreme. Pri tem se upošteva pripadajoč delež
razpoložljivih sredstev za to vrsto opreme.
pripadajoča sredstva namenjena za sofinanciranje
posamične vrste opreme
št. kosov posamične
izhodiščna vrednost
x
vrste opreme
posamičnega kosa

x 100 =

Upoštevana bo samo oprema, ki v celoti
ustreza pogojem razpisa.
4. Način ocenjevanja ustreznosti prijave:
Pri ocenjevanju ustreznosti oziroma
upravičenosti sodelovanja v razpisu se
bodo upoštevali podatki, posredovani z vlogo, podatki, dostavljeni GZS do 6. 7. 2010
(kategorizacija, tehnična dokumentacija,
podatki o opremljenosti, program nabave
gasilske zaščitne in reševalne opreme do
leta 2014, potrjen s strani pristojne GZ),
podatki iz gasilskega informacijskega sistema »Vulkan« ter ostali podatki, s katerimi
razpolaga GZS.
Komisija za izvedbo tega razpisa (v nadaljnjem besedilu: komisija) si pridržuje pravico do preverjanja pravilnosti navedenih
podatkov pri dobavitelju in v društvu, ki se
prijavi na razpis.
Zlorabe sofinanciranja oziroma zavajanje komisije z lažnimi podatki in nenamensko izdelavo oziroma uporabo sofinancirane
opreme, bodo sankcionirane na način, da
prijavitelj, pri katerem bo to ugotovljeno, ne
bo upravičen do sodelovanja na tovrstnem
razpisu za dobo 5 let, možna pa bo tudi kazenska prijava s strani komisije.
5. Višina sredstev, ki so na razpolago
za predmet razpisa: višina sredstev razpisa
znaša 1.690.200 €.
6. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti sredstva nabavljena, in način financiranja opreme
Sofinancirala se bo oprema, nabavljena
v obdobju od 1. 7. 2009 do 30. 6. 2010. Kot
dokazilo za izpolnjevanje tega pogoja bo
upoštevan datum nastanka »DUR« v izstavljenih računih, ki jih mora prijavitelj predložiti ob prijavi na razpis.
S prijaviteljem se sklene pogodba o sofinanciranju nabave gasilske zaščitne in reševalne opreme.
7. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev, način predložitve vlog ter opremljenost vlog

% sofinanciranja za enoto
posamične vrste opreme
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Prijavitelj mora prijavo na razpis za dodelitev sredstev poslati izključno s priporočeno pošto na: »Ministrstvo za obrambo,
Upravo RS za zaščito in reševanje, Vojkova
cesta 61, 1000 Ljubljana«, najpozneje do
6. 7. 2010.
Vloga bo pravočasno oddana, če bo na
zadnji dan predpisanega roka oddana na
pošti kot priporočena pošiljka.
Opremljenost vloge
Vlogo za razpis je treba poslati v zaprtem
ovitku A4 formata, na katerem mora biti vidna naslednja označba: »Ne odpiraj – Vloga
za sofinanciranje gasilske zaščitne in reševalne opreme«.
Na hrbtni strani vloge morata biti navedena popoln naslov prijavitelja in ID številka
(iz Vulkana) prijavitelja.
Za veljavno bo štela le vloga, ki bo pravilno opremljena in pravočasno posredovana
na predhodno navedeni naslov. Neveljavne
vloge bodo vrnjene prijaviteljem.
Komisija bo prijavitelja, ki bo oddal veljavno, vendar nepopolno vlogo, o tem pisno
obvestila. Prijavitelj bo lahko dopolnil vlogo
v roku 8 dni od prejema obvestila o nepopolnosti vloge.
Komisija bo prijavitelja pisno obvestila tudi
v primeru neizpolnjevanja razpisnih pogojev
v celoti ali samo za posamezno vrsto za
sofinanciranje prijavljene opreme. Prijavitelj
lahko v primeru prejema takšnega obvestila
poda pisni ugovor v roku osem dni od prejema navedenega obvestila in sicer na naslov:
»Komisija za izvedbo razpisa, Ministrstvo za
obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana«. Pisni
odgovor komisije na ugovor bo dokončen in
nanj ne bo več možen ponovni ugovor.
Datum odpiranja prispelih vlog
Odpiranje vlog za dodelitev sredstev bo
opravila komisija za izvedbo razpisa, imenovana s strani izvajalca razpisa in GZS.
Komisija bo z odpiranjem vlog pričela 7. 7.
2010. Odpiranje vlog ne bo javno.
Prijavitelji, ki bodo izpolnjevali pogoje
razpisa, bodo prejeli v podpis pogodbe o sofinanciranju gasilske zaščitne in reševalne
opreme ter gasilskih vozil.
Seznam prijaviteljev, ki bodo izpolnjevali
razpisne pogoje bo v začetku septembra
2010 objavljen na internetni strani GZS.
Kraj, kjer zainteresirani prijavitelji lahko dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji prejmejo v prostorih GZS, Tržaška 221, 1000
Ljubljana, ali na spletnih straneh GZS
(http://www.gasilec.net).
Ministrstvo za obrambo
Uprava RS za zaščito in reševanje
Št. 4301-7/2010-2
Ob-2166/10
Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Urad RS za varstvo potrošnikov, Kotnikova 28, Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje svetovalne dejavnosti
s področja varstva potrošnikov na
regionalni ravni
1. Naziv in sedež neposrednega proračunskega uporabnika, ki dodeljuje sredstva:
Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Urad RS za varstvo potrošnikov,
Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: urad).
2. Cilj javnega razpisa: cilj javnega razpisa je sofinanciranje svetovalne dejavnosti
s področja varstva potrošnikov na regionalni ravni.

3. Pravna podlaga: razpis se izvede
na podlagi Proračuna Republike Slovenije
za leti 2010 in leto 2011 (Uradni list RS,
št. 99/09), Zakona o izvrševanju proračunov
Republike Slovenije za leti 2010 in 2011
(Uradni list RS, št. 99/09), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in
61/08), Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02
– ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO,
109/08 in 49/09) in Programa varstva potrošnikov za leto 2010, št. 32300-1/2010/5
z dne 11. 2. 2010.
4. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje opravljanja svetovalne dejavnosti
s področja varstva potrošnikov na regionalni ravni, za celotno območje Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: svetovalna
dejavnost).
Svetovanje potrošnikov obsega predvsem:
– pojasnjevanje predpisov in postopkov
za uveljavljanje pravic potrošnika;
– pomoč pri reševanju konkretnih primerov;
– posredovanje pri ponudnikih blaga in
storitev na predlog potrošnika;
– odstopanje zadev v reševanje pristojnim organom;
– obveščanje potrošnikov o statusu, postopku in realnem roku priprave odgovorov
na njihova vprašanja.
Svetovanje na regionalni ravni vključuje
svetovanje s področja javnih služb, s katerimi se zagotavljajo materialne javne dobrine s področja energetike, prometa in zvez,
komunalnega in vodnega gospodarstva in
gospodarjenja z drugimi vrstami naravnega
bogastva, varstva okolja ter druga področja gospodarske infrastrukture, opredeljena
z lokalnimi predpisi in podzakonskimi akti,
ki določajo izvajanje javnih služb in drugih
storitev javnega pomena na regionalni in
lokalni ravni.
5. Upravičeni stroški za sofinanciranje
Upravičeni so naslednji stroški:
a) stroški dela:
– plače in dodatki za tri delovna mesta
svetovalcev za polni delovni čas;
b) materialni stroški:
– izdatki za blago in storitve, ki so nujno
potrebni za opravljanje javne službe;
– energija, voda, komunalne storitve in
telekomunikacije;
– izdatki za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov;
– najemnine in zakupnine poslovnih prostorov in
– drugi stroški, ki so nujno potrebni za
opravljanje javne službe:
– stroški izobraževanja doma in
v EU;
– obratovalni stroški;
– stroški vzdrževanja, in posodabljanja spletne strani;
– stroški telefona;
– poštni stroški;
– stroški označevanja zgradbe ob
vhodu v zgradbo, kjer prejemnik deluje (naziv prejemnika, razpored delovnega časa in
uradnih ur) in
– stroški oznake na vhodnih vratih
v prostore prejemnika.
Vrste upravičenih stroškov, ki se priznavajo so natančneje določeni v razpisni dokumentaciji, podrobneje pa jih bosta urad in
prejemnik uredila v pogodbi.
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Višina sredstev, ki jih vlagatelj dejansko
prejme je lahko manjša ali največ enaka
višini sredstev določenih s pogodbo in sicer
v razmerju največ 80% vrednosti za upravičene stroške dela (primerljivo delovno
mesto svetovalec, v nazivu svetovalec II,
uvrščeno v 29. plačni razred, v skladu z določbami Zakona o sistemu plač v javnem
sektorju (Uradni list RS, št. 95/07 – UPB7,
110/07, 17/08, 58/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08
– ZZavar-E, 80/08, 120/08, 20/09 – ZZZPF,
48/09 in 91/09) in največ 20% vrednosti za
upravičene materialne stroške.
Sredstva za izvajanje svetovalne dejavnosti se zagotovijo v skladu z državnim
proračunom za leto 2010 in 2011. Način
plačila za opravljene storitve bosta urad in
prejemnik uredila s pogodbo.
Sofinancirajo se lahko samo tisti upravičeni stroški, ki so nujno potrebni za opravljanje svetovalne dejavnosti in ki so nastali
po datumu sklenitve pogodbe, kar prejemnik
dokaže s fotokopijami računov in izjavo, da
je fotokopija enaka originalu, ki bodo posredovani v preverjanje uradu pred izplačilom.
Obdobje sofinanciranja upravičenih stroškov obsega obdobje trajanja pogodbenega
razmerja, ki nastane z dnem začetka veljavnosti pogodbe in velja do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti. Zahtevek za zaključno
izplačilo mora biti izstavljen najkasneje do
20. 1. 2011, upoštevajo pa se upravičeni
stroški, nastali do 31. 12. 2010.
Vlagatelj mora imeti pregledno, ustrezno
in jasno finančno konstrukcijo odhodkov,
v katero so vključeni vsi in samo upravičeni
stroški, ki so v skladu z javnim razpisom in
razpisno dokumentacijo nujno potrebni za
opravljanje svetovalne dejavnosti.
6. Pogoji za kandidiranje
Na razpis se lahko prijavijo potrošniške
organizacije, vpisane v register pri Uradu
RS za varstvo potrošnikov in strokovne organizacije, katerih cilj ni pridobivanje dobička ter izvajajo posamezne strokovne in
raziskovalne naloge na področju varstva
potrošnikov.
Organizacije morajo biti vodene in organizirane tako, da izpolnjujejo pogoje za prijavo na razpis in omogočajo doseganje ciljev
javnega razpisa, ki so natančneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji ter njegovega
predmeta in obsega.
6.1 Splošni pogoji
Vlagatelji morajo izpolnjevati naslednje
splošne pogoje:
– je potrošniška organizacija, vpisana
v register potrošniških organizacij pri Uradu
RS za varstvo potrošnikov oziroma strokovna organizacija, katere cilj ni pridobivanje
dobička ter izvaja posamezne strokovne in
raziskovalne naloge na področju varstva
potrošnikov; za nepridobitno strokovno organizacijo se za potrebe tega razpisa šteje
tista strokovna organizacija, ki ima v ustanovitvenem aktu določeno nepridobitno naravo
oziroma, ki vrača vse dohodke v osnovno
dejavnost in ne deli dobička;
– ima izpolnjene pogodbene obveznosti
do Urada RS za varstvo potrošnikov;
– v obdobju zadnjih dveh let ni kršil sprejetih obveznosti iz naslova prejetih sredstev
iz proračuna Republike Slovenije in EU za
izvajanje aktivne politike varstva potrošnikov;
– ima poravnane vse davke, prispevke in
druge dajatve določene z zakonom;
– ima ustrezne strokovne reference kot
so svetovanje s področja varstva potrošni-
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kov, iz drugih področij delovanja ter druge
aktivnosti - udeležba na seminarjih, izobraževanjih, izvedba izobraževanj;
– ima jasno opredeljeno razvojno vizijo
(v povezavi s finančno konstrukcijo odhodkov) za čas izvajanja svetovalne dejavnosti
s področja varstva potrošnikov;
– zagotavlja, da bo imel za čas izvajanja
svetovalne dejavnosti v rednem delovnem
razmerju za polni delovni čas zaposlene najmanj tri svetovalce z univerzitetno izobrazbo pravne smeri oziroma nazivom magister
prava in najmanj dvema letoma delovnih
izkušenj;
– razpolaga s primerno opremljenimi poslovnimi prostori za izvajanje svetovalne dejavnosti, v katerih se ne opravlja pridobitna
dejavnost, ki niso namenjeni bivanju, in so
ločeni od prostorov, v katerih se opravljajo
druge dejavnosti prejemnika;
– razpolaga z ustrezno informacijsko tehnologijo za podporo pri izvajanju svetovalne
dejavnosti;
– izpolnjuje naslednje organizacijske pogoje:
– ima vzpostavljen delujoč sistem organizacije dela;
– ima jasno opredeljena navodila za
delo in delovne postopke;
– ima opredeljene pristojnosti in odgovornosti zaposlenih;
– ima načrtovano razporeditev obratovalnega časa;
– zoper njega ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečaja, sodne likvi-
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dacije, izbrisa iz registra ali katerikoli drug
postopek, katerega posledica je prenehanje
delovanja;
– da pravna in odgovorna oseba vlagatelja nista v kazenskem postopku.
Izpolnjevanje navedenih pogojev bo vlagatelj v prijavi izkazoval v skladu z določbami v razpisni dokumentaciji.
6.2 Posebni pogoji
Vlagatelj mora izpolnjevati naslednje posebne pogoje:
– pisno, osebno in telefonsko svetovanje
potrošnikom bo izvajal sam, brezplačno in
vsak delovni dan med uradnimi urami; uradne ure trajajo najmanj osem ur na dan;
– na pisna vprašanja in dopise potrošnikov mora odgovoriti najpozneje v petih delovnih dneh od dneva prejema vprašanja ali
dopisa, na vprašanja prejeta po telefonu, pa
takoj; če gre za zahtevnejše zadeve, mora
potrošnika v istem roku obvestiti o nadaljnjem ravnanju in realnem roku;
– finančno, kadrovsko in prostorsko ločenost dela izvajanja svetovalne dejavnosti in
poslovanja, ki ga vlagatelj opravlja na podlagi sofinanciranja svetovalne dejavnosti od
drugih svojih dejavnosti;
– strokovno, učinkovito, racionalno in
usklajeno opravljanje nalog javne službe,
učinkovit notranji nadzor nad opravljanjem
nalog, usmerjenost k uporabnikom njegovih
storitev.
Vlagatelj bo svetovalno dejavnost opravljal preko enotne vstopne točke ter preko centralnega informacijskega sistema za

sprejem vprašanj in dopisov potrošnikov.
Omogočal bo vodenje centralnega informacijskega sistema, ki vključuje:
– sprejem telefonskih klicev na telefonsko številko 080;
– skupni elektronski naslov;
– knjiženje vhodne pošte, prejete osebno, po telefonu in pisno v fizični ali elektronski obliki, v glavni pisarni Ministrstva za
gospodarstvo;
– pošiljanje v reševanje;
– knjiženje odgovorov v glavni pisarni
Ministrstva za gospodarstvo;
– vodenje in izpolnjevanje evidence
v e-obrazcu.
7. Okvirna višina sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu
Republike Slovenije za leti 2010 in 2011.
Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za izvajanje svetovalne dejavnosti je do
79.900,00 EUR.
Sredstva bremenijo proračunsko postavko 1929 – Izvajanje programa varstva potrošnikov, konto 412 Transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam.
8. Obdobje za porabo sredstev: proračunski leti 2010 in 2011.
9. Merila in način izbora vlagatelja
Strokovna komisija bo vse popolne vloge ocenila na podlagi meril. Največje možno število točk je 100 točk. Kolikor se za
sofinanciranje svetovalne dejavnosti prijavi
več vlagateljev, ki bodo izpolnjevali razpisne
pogoje, bo strokovna komisija vse popolne
vloge ocenila na podlagi meril. Merila so:

Merilo
1

Točke

Delovne izkušnje vseh svetovalcev

maks. 30 točk

2

Izkušnje svetovalcev s področja svetovanja potrošnikom

maks. 50 točk

3

Dodatne ugodnosti vlagatelja (na primer: dodatna lokacija, dodaten svetovalec-volonter
s pravno izobrazbo …)

maks. 20 točk

Skupaj

100 točk

Merilo 1:

Delovne izkušnje vseh svetovalcev se ocenjuje (delovna doba za določen in nedoločen čas): 30 točk prejme ponudba
z delovnimi izkušnjami svetovalcev nad 96 mesecev, 20 točk za delovne izkušnje od 85 mesecev do 96 mesecev in
10 točk za delovne izkušnje od 73 mesecev do 84 mesecev, 0 točk za delovne izkušnje 72 mesecev.

Priloga:

Dokazilo merila 1: fotokopija iz delovne knjižice ali fotokopija drugega ustreznega dokumenta, ki izkazuje delovne
izkušnje.

Merilo 2:

Izkušnje svetovalcev s področja varstva potrošnikov na regionalni ravni se ocenjuje glede na poznavanje zakonodaje
v povezavi z regionalnimi predpisi*: 50 točk prejme ponudba za poznavanje zakonodaje iz 5 ali več regionalnih
področij, 30 točk za poznavanje zakonodaje iz 3 do 4 regionalnih področij, 15 točk za poznavanje zakonodaje
iz enega ali dveh regionalnih področij in 0 točk, kolikor svetovalci nimajo izkušenj s poznavanjem regionalne
zakonodaje. Upoštevajo se tudi izkušnje, pridobljene izven delovno-pravnega statusa, na podlagi izjave delodajalca
oziroma pravne osebe, pri kateri so se izkušnje pridobile.

Priloga:

Dokazilo merila 2: fotokopije potrdil in drugih dokazil, ki izkazujejo dejansko opravljanje dejavnosti s področja varstva
potrošnikov na regionalni ravni.

Merilo 3:

Dodatna ugodnost (na primer lokacija, svetovalec-volonter s Pravne fakultete, pisanje različnih zahtevkov, pomoč pri
reševanju izvensodnih razmerij itd.) bo ocenjena v smislu dodane vrednosti, ki omogoča boljše, hitrejše opravljanje
svetovanja potrošnikom. Kolikor vlagatelj nudi dodatne ugodnosti prejme točke po naslednjem merilu: 20 točk za
več kot eno dodatno ugodnost, 10 točk za eno dodatno ugodnost in 0 točk, če vlagatelj ne nudi nobene dodatne
ugodnosti.

Priloga:

Dokazilo merila 3: fotokopija sklenjene najemne pogodbe, prodajne pogodbe, fotokopija drugega ustreznega
dokumenta, ki izkazuje dodatne ugodnosti.**

* Svetovanje na regionalni ravni vključuje svetovanje s področja družbenih javnih služb, gospodarskih javnih služb, s katerimi se zagotavljajo
materialne javne dobrine s področja energetike, prometa in zvez, komunalnega in vodnega gospodarstva in gospodarjenja z drugimi vrstami naravnega bogastva, varstva okolja ter druga področja gospodarske infrastrukture, opredeljena z lokalnimi predpisi in podzakonskimi akti, ki določajo
izvajanje javnih služb in drugih storitev javnega pomena na regionalni in lokalni ravni.
** Določene ugodnosti, ki se ne morejo izkazati z dokazili (npr. pisanje zahtevkov, itd.), bo urad preverjal med izvajanjem pogodbe za opravljanje
svetovalne dejavnosti s področja varstva potrošnikov na regionalni ravni.
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Prag doseženih točk nad katerim bo izvedeno sofinanciranje, je 50 točk, s tem, da
mora v posameznem sklopu znašati minimalno število doseženih točk znotraj posameznega podsklopa meril 50% vseh možnih
točk. V primeru, da pri oceni posameznega
podsklopa meril vlagatelj ne doseže 50%
možnih točk, bo vloga zavrnjena, ne glede
na to, če skupno doseže prag za sofinanciranje.
V primeru, da bo več prijav ocenjenih
z enako oceno, se bo kot prednostno upoštevalo merilo 2.
10. Dokumenti in dokazila, ki jih mora
vloga obvezno vsebovati
Vloga je formalno popolna, če vsebuje
naslednje obrazce in priloge:
– Prijavni obrazec
– Izjava vlagatelja o strinjanju z razpisnimi pogoji
– Podatki o vlagatelju
– Kratka predstavitev vlagatelja
– Podatki o finančnem in materialnem poslovanju za leto 2008
– Dispozicija svetovanja potrošnikom
– Izjava vlagatelja, da gre za nevtralno, neodvisno in neprofitno organizacijo, ki izvaja dejavnost na področju
varstva potrošnikov
– Izjava o poravnanih obveznosti do države
– Izjava, da se sofinanciranje ne podvaja
– Izjava o sprejemu urnika svetovalne dejavnosti in objavi le-tega na spletni strani
– Izjava o nameri izpolnjevanja kadrovskih pogojev, podatki o svetovalcih
– Izjava o izpolnjevanju tehničnih pogojev – poslovni prostori
– Izjava o izpolnjevanju tehničnih pogojev – informacijska tehnologija
– Izjava o opravljanju svetovalne dejavnosti preko enotne vstopne točke in preko centralnega
informacijskega sistema
– Izjava o razpolaganju z aktivno elektronsko pošto
– Izjava o razpolaganju s telefonsko številko fiksne telefonije in o soglasju za priklop telefonske številke
(ponorne točke), ki bo služila kot osnova za priklop 080 modre številke za brezplačno svetovanje
potrošnikom po telefonu
– Prikaz predvidenih upravičenih stroškov opravljanja svetovanja potrošnikov
– Izjavo o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti do Urada RS za varstvo potrošnikov
– Izjavo, da ni kršil sprejetih obveznosti iz naslova prejetih sredstev Republike Slovenije in EU za izvajanje
aktivne politike varstva potrošnikov
– Izjavo, da ima poravnane vse davke, prispevke in druge dajatve do države, določene z zakonom
– Izjava vlagatelja, da zoper njega ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečaja, sodne
likvidacije, izbrisa iz registra ali katerikoli drug postopek, katerega posledica je prenehanje delovanja
– Izjavo, da ni storil kaznivega dejanja ali prekrška v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem v katerikoli državi
– Izjava vlagatelja, da ni v kazenskem postopku
– Izjava vlagatelja o nekaznovanju
– Izjavo, da ni storil velike strokovne napake iz področja predmeta javnega razpisa, katero bi Urad lahko
dokazal na podlagi preteklih pogodb
– Izjavo, da podatki v vlogi in dokazilih niso zavajajoči ali neresnični ter da je seznanjen, da se izloči iz
postopka ocenjevanja vlog, če so podatki v vlogi in priloženi dokazni dokumentaciji zavajajoči ali neresnični
ali da potrebnih informacij ni zagotovil ali jih je zamolčal
– Popis posameznih podatkov, ki so označeni za poslovno skrivnost
– Osnutek pogodbe (parafiran na vsaki strani in podpisan na zadnji strani)
11. Način prijave in razpisni rok
Vloga mora biti pripravljena v skladu
z navodili iz javnega razpisa in razpisne dokumentacije. Popolna vloga, v skladu z razpisno dokumentacijo, mora biti dostavljena
na naslov: Ministrstvo za gospodarstvo,
Urad RS za varstvo potrošnikov, Kotnikova
5, 1000 Ljubljana (po pošti ali oddaja v vložišče Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova
5, Ljubljana), v zaprti ovojnici, pod oznako
»Ne odpiraj – vloga na razpis za sofinanciranje svetovalne dejavnosti s področja varstva potrošnikov na regionalni ravni« na
prednji strani ter polnim naslovom pošilja-
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telja na hrbtni strani, najkasneje do 15. 4.
2010, do 12. ure.
Vloge morajo ne glede na način dostave prispeti na navedeni naslov do zgoraj
navedenega roka, sicer se bodo štele za
nepravočasne. Nepravočasne in nepravilno
označene vloge (ni navedb iz prejšnjega
odstavka te točke javnega razpisa), bo Urad
s sklepom zavrgel. Vloge, ki jih bo vložila
neupravičena oseba, bo Urad s sklepom
zavrnil.
12. Poslovna skrivnost: vsi podatki iz
vlog, ki jih strokovna komisija odpre, so informacije javnega značaja, razen tistih, ki
jih vlagatelj posebej označi kot poslovno
skrivnost. Kot poslovno skrivnost se lahko označi posamezni podatek oziroma del
vloge. Poslovna skrivnost se ne more nanašati na celotno vlogo. Podatki iz prejete
dokumentacije se bodo obravnavali kot poslovna skrivnost, vendar le kolikor bo vlagatelj v prijavi jasno označil, kateri podatki se
v skladu z internimi akti vlagatelja štejejo kot
poslovna skrivnost.
13. Datum, čas in kraj odpiranja vlog
Komisija bo vloge odpirala dne 15. 4.
2010, ob 13. uri, v prostorih Ministrstva za
gospodarstvo, Urad RS za varstvo potrošnikov, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana. Odpiranje
bo javno. Pri odpiranju se bodo upoštevale
vloge, ki bodo, ne glede na način dostave,
prispele v vložišče Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana, do 15. 4. 2010
do 12. ure.
Urad je za vodenje postopka javnega
razpisa imenoval komisijo. V roku dostavljene in pravilno označene vloge bo komisija odpirala po vrstnem redu prejema na
zgoraj navedeni naslov. O odpiranju vlog
bo komisija vodila zapisnik. Komisija bo vse
prispele vloge strokovno pregledala ter jih
ocenila na podlagi pogojev in meril, ki so
bila navedena v javnem razpisu oziroma
razpisni dokumentaciji. Vloge, ki ne bodo
izpolnjevale vseh pogojev iz javnega razpisa
in razpisne dokumentacije, bodo s sklepom
zavrnjene.
Komisija bo v roku 8 dni od odpiranja
vlog pisno pozvala tiste vlagatelje, katerih
vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo.
Komisija bo od vlagatelja zahtevala dopolnitev njegove vloge le v primeru, če določenega dejstva ne bo mogla sama preveriti
ter v primeru, da vloga ne bo oddana na
predpisanih obrazcih in v skladu z zahtevami razpisa in razpisne dokumentacije. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj ne bo dopolnil
v določenem roku, ki ga komisija določi na
podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 50/07), se zavržejo.
Urad ima pravico od vlagatelja zahtevati, da v določenem roku poda dodatna
pojasnila glede podatkov, navedenih v vlogi in glede vlogi priložene dokumentacije
ter v primeru dvoma preveriti resničnost in
verodostojnost podatkov, navedenih v vlogi
in v predloženi dokumentaciji. Kolikor se
v postopku javnega razpisa ugotovi, da je
posamezni vlagatelj predložil neresnične
in zavajajoče podatke in dokazila, bo Urad
vlagatelja izločil iz nadaljnjega postopka javnega razpisa.
Če bosta v postopku zbiranja vlog vlogo
predložila dva ali več vlagateljev, ki bodo
oddali popolne vloge in izpolnjevali postavljene pogoje, bo komisija izmed prejetih
vlog izbrala najugodnejše vloge skladno
s postavljenimi merili (ter načinom ocenje-
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vanja le-teh) v javnem razpisu in v razpisni
dokumentaciji. Komisija bo o opravljenem
strokovnem pregledu popolnih vlog in o njihovem ocenjevanju vodila zapisnik.
14. Obveščanje o izboru: vlagatelji vlog
bodo o rezultatih razpisa obveščeni s sklepom v roku 90 dni od datuma odpiranja
vlog. Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih
straneh Urada: http://www.uvp.gov.si/si/javni_razpisi/javni_razpisi/.
Izbrani vlagatelj bo pozvan k podpisu
pogodbe. Kolikor se izbrani vlagatelj v roku
8 dni ne odzove na poziv, se šteje, da je odstopil od prijave za opravljanje svetovalne
dejavnosti.
Zoper sklep urada lahko vlagatelj v roku
8 dni od prejema sklepa vloži pritožbo na
Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5,
1000 Ljubljana ali se osebno vloži neposredno v vložišče Ministrstva za gospodarstvo,
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana. Pritožba se
lahko vloži tudi ustno na zapisnik pri Ministrstvu za gospodarstvo. Vložena pritožba
ne zadrži podpisa pogodbe z izbranim vlagateljem. Pritožnik mora natančno opredeliti
razloge, zaradi katerih je pritožba vložena.
Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena
merila za ocenjevanje vlog. Ministrstvo mora
o pritožbi odločiti v roku 15 dni s sklepom.
15. Razpisna dokumentacija: razpisna
dokumentacija (navodila in obrazci) je na
voljo na spletni strani urada: http://www.
gov.si/si/javni_razpisi/javni_razpisi/ ali v tajništvu Urada RS za varstvo potrošnikov,
pritličje, Kotnikova 28, Ljubljana, vsak delavnik med 9. in 12. uro. Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, na podlagi zahteve vlagatelja,
poslane po elektronski pošti na naslov:
uvp.mg@gov.si.
16. Dodatne informacije: dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan, med
9. in 10. uro, po tel. 01/478-36-18, kontaktna oseba: mag. Barbara Mesojednik. Morebitna vprašanja je mogoče posredovati
kontaktni osebi tudi po elektronski pošti, na
naslov: uvp.mg@gov.si, oziroma po faksu
01/478-34-40.
Ministrstvo za gospodarstvo
Urad RS za varstvo potrošnikov
Št. 111/10
Ob-2168/10
Na podlagi Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07
– ZSPDO, 109/08 in 49/09), Proračuna Republike Slovenije za leto 2010, Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za
leti 2010 in 2011 (Uradni list RS, št. 99/09)
in 12. poglavja Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 50/07, 61/08), objavljamo
javni razpis
za sofinanciranje nagrad na področju
urejanja prostora in graditve objektov
v letu 2010
1. Ime oziroma naziv in sedež neposrednega uporabnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta
48, 1000 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je sofinanciranje nagradnih fondov uvedenih nagrad mednarodne in nacionalne ravni, ki so namenjene
projektantom, prostorskim načrtovalcem,
izvajalcem in investitorjem ter drugim stro-

kovnjakom za izjeme dosežke na področju
urejanja prostora in graditve objektov na
območju Republike Slovenije z namenom:
prispevati k uveljavljanju in promociji primerov dobre prakse, prispevati k izboljšanju kakovosti prostorskega, urbanističnega
arhitekturnega, krajinskega in gradbenega
raziskovanja, načrtovanja in projektiranja
ter izvedbe, na mednarodni, državni in lokalni ravni; uveljavljanje pomena vrednot
prostora v družbi.
3. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu:
– Prejemniki sredstev so lahko društva,
zavodi, ustanove, zbornice, javni skladi.
– Pridobljena sredstva lahko porabniki
porabijo za financiranje nagradnega.
– Nagrade, za katere naprošajo sredstva
pravne osebe iz prve alinee, morajo biti formalno uvedene. Vlogi na razpis je potrebno
predložiti dokazilo, da so nagrade formalno
uvedene, in sicer splošni pravni akt nosilca
nagrade ali akt o ustanovitvi nagrade.
– Pogoj za pridobitev finančnih sredstev
je tudi, da mora biti fizična podelitev nagrad izvedena najkasneje do enega leta od
dne objave javnega razpisa, torej do 19. 3.
2010.
– Nagrade so lahko denarne ali nedenarne.
– Prejemniki nagrad za izjemne dosežke
so lahko pravne in fizične osebe: projektanti, prostorski načrtovalci, drugi strokovnjaki, študentje, izvajalci, investitorji in lokalne
skupnosti.
– Izjemni dosežki, ki so lahko nagrajeni,
so: objekti, drugi dosežki, življenjska dela in
študentska dela s področja predmeta razpisa (urejanja prostora in graditve objektov).
4. Merila za izbor prejemnikov sredstev
Postopek ocenjevanja posamezne vloge bo izveden s točkovanjem po naslednjih
merilih:
(1) reference podeljevalca nagrad; (2)
pomen nagrade; (3) spremljajoče aktivnosti
ob dogodku podelitve nagrad.
Za uvrstitev med prejemnike sredstev
za sofinanciranje je treba zbrati najmanj 70
točk. Tisti, ki pri najmanj dveh merilih ne
bodo dosegli nobene točke, ne bodo upravičeni do sofinanciranja.
Natančnejši opis predmeta razpisa, pogoji in merila za odobritev sredstev za sofinanciranje in nagrajevanje, so navedeni
v razpisni dokumentaciji.
5. Okvirna višina sredstev: skupna predvidena višina sredstev za sofinanciranje je
25.000,00 EUR.
6. Način določanja deleža, ki ga prejme
posamezni prejemnik
Dodelitev sredstev sofinanciranja za posamezno vlogo, ki je upravičena do sofinanciranja je možna do 50% celotne vrednosti
nagradnega fonda, pri čemer je najvišji možni znesek sofinanciranja 5.000,00 EUR.
Do sofinanciranja je upravičen vlagatelj,
čigar vloga na podlagi ocenitve doseže najmanj 70 točk (70% maksimalnega možnega
števila).
Če bo upravičencev do sofinanciranja
več kot je razpoložljivih proračunskih sredstev, se bo vsem upravičencem do sofinanciranja delež subvencioniranih sredstev
znižal v sorazmerno enakem odstotku.
7. Obvezna vsebina vlog: obvezne sestavine vloge se nahajajo v prilogah k razpisni dokumentaciji in so: priloga A »Obrazec
vloge«, priloga B »Vzorec pogodbe«, obe
na vsaki strani podpisane in žigosane ter
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priloga C »Dokazilo, da je nagrada formalno
uvedena«.
8. Predvideno obdobje porabe sredstev:
nagrade morajo biti fizično podeljene najkasneje do enega leta od dneva objave javnega razpisa, torej do 19. 3. 2011.
9. Rok za predložitev vlog
Ne glede na način prenosa morajo vloge prispeti v vložišče Ministrstva za okolje
in prostor, Dunajska c. 48, 1000 Ljubljana,
najkasneje do 2. 4. 2010, do 11. ure.
Vloga se šteje za pravočasno, če je odposlana s priporočeno pošto na zadnji dan
za predložitev vloge na javni razpis.
10. Datum, ura, naslov in prostor odpiranja vlog
Odpiranje vlog, ki bo javno, bo potekalo
6. 4. 2010, s pričetkom ob 13. uri, na naslovu: Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska
c. 21, Ljubljana.
Vloge se bodo odpirale po vrstnem redu
predložitve oziroma dospetja.
11. Rok za obvestilo o izidu javnega razpisa: vlagatelji, ki se bodo odzvali na razpis,
bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v 45 dneh od dneva odpiranja.
12. Informacije
Razpisna dokumentacija je ves čas trajanja razpisa na voljo na spletnem naslovu: www.mop.gov.si/, v rubriki Javne objave/Javni razpisi.
Dodatne informacije v zvezi z razpisno
dokumentacijo in postopkom javnega razpisa lahko prejemniki dobijo vsak delavnik pri kontaktni osebi Jeleni Torbica, tel.
01/478-70-51, faks 01/478-70-10, e-pošta:
jelena.torbica@gov.si.
Ministrstvo za okolje in prostor
Št. 137/2010
Ob-2200/10
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS,
št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo,
56/08 in 4/10) ter v skladu s Pravilnikom
o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list RS, št. 93/05) in Pravilnikom o strokovnih komisijah (Uradni list RS,
št. 109/02, 25/04 in 104/05), Ministrstvo za
kulturo (v nadaljevanju: ministrstvo) objav
lja
javni razpis
za izbor izvajalcev javnih kulturnih
projektov na področju kulturne
dediščine, ki jih bo v letu 2010
financirala Republika Slovenija iz
proračuna, namenjenega za kulturo
(v nadaljevanju: projektni razpis,
oznaka JPR-KD-2010)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova 10, Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo).
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje javnih
kulturnih projektov izvajalcev, ki delujejo na
področju kulturne dediščine, in sicer:
– nevladnih in zasebnih kulturnih organizacij s statusom pravne osebe, katerih
programi niso bili izbrani na javnem pozivu
(JP-KAM 2010-2012),
– javnih zavodov, ki za leto 2010 s strani ministrstva niso bili neposredno pozvani
k predložitvi programa dela in finančnega
načrta,
– posameznikov, ki delujejo na področju
kulturne dediščine.
Predmet razpisa ni sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanja.

Ministrstvo za kulturo bo kulturne projekte na področju kulturne dediščine v letu
2010, v okviru projektnega razpisa JPR-KD
2010 podpiralo v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji: podpiranje kakovostnih, izvirnih,
prepoznavnih, raznolikih projektov varovanja, predstavljanja in dostopnosti kulturne
dediščine.
2. Pomen izrazov
Nevladne in zasebne kulturne organizacije s statusom pravne osebe so: društva,
ustanove in druge nevladne organizacije ter
zasebni zavodi in gospodarske organizacije,
ki delujejo na razpisnem področju (v nadaljevanju: upravičene osebe).
Javni zavodi so pravne osebe, registrirane za opravljanje javne službe s področja
kulturne dediščine.
Posamezniki so avtorji in avtorice, ki delujejo na področju kulturne dediščine.
Samozaposleni na področju kulturne
dediščine so fizične osebe, ki so vpisane
v razvid Ministrstva za kulturo, ki delujejo na
razpisnem področju.
Predlagatelj projekta je odgovorni nosilec projekta.
Projekt je posamična kulturna aktivnost,
ki je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota in bo izveden v letu 2010. Vsebino
in celotni obseg projekta je moč razbrati iz
izpolnjenega prijavnega obrazca in obveznih prilog.
Zaprošeni znesek financiranja posameznega projekta je znesek, ki naj bi ga za
izvedbo projekta prispevalo ministrstvo. Najvišji zaprošeni znesek financiranja ne sme
presegati višine 10% razpoložljivih sredstev
predvidenih v razpisni dokumentaciji.
Prav tako ne sme zaprošeni znesek financiranja posameznega projekta presegati
70% vseh predvidenih stroškov prijavljenega projekta.
Finančna uravnoteženost pomeni, da
se skupne vrednosti predvidenih odhodkov
(stroškov) in prihodkov celotnega projekta,
prikazanih v finančni zgradbi, ujemajo (odhodki = prihodki).
3. Razpisno področje
Razpis se nanaša na področje kulturne dediščine in obsega naslednje možne
projekte:
a) razstavna dejavnost (priprava, realizacija in promocija razstave),
b) podporni projekti na področju varstva
kulturne dediščine (projekti, ki prispevajo
k varstvu in dodatnemu dvigu kvalitete varstva kulturne dediščine).
4. Pogoji za sodelovanje na razpisu
4.1 Na razpis se lahko prijavijo le predlagatelji projektov (upravičene osebe), ki
izpolnjujejo naslednje razpisne pogoje:
– so pravne osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti na področju kulturne dediščine v Sloveniji kot osnovne dejavnosti.
Obvezno dokazilo:
dokazilo, iz katerega je razvidno, da je
predlagatelj registriran za izvajanje osnovne
dejavnosti na razpisnem področju – to je:
dejavnost muzejev ali varstvo kulture dediščine ali arhivske dejavnosti v Republiki
Sloveniji;
– ali posamezniki, ki strokovno delujejo
na razpisnem področju in imajo stalno bivališče v RS.
Obvezno dokazilo:
seznam strokovnih referenc posameznika na razpisnem področju v letu 2009;
– da prijavijo projekt, ki je po vsebini,
zasnovi in obsegu zaključena celota ter bo
v celoti realiziran v letu 2010
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Obvezno dokazilo:
izjava predlagatelja, da je projekt po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota ter
bo v celoti realiziran v letu 2010;
– da zagotavljajo dostopnost projekta
in rezultatov javnosti ter dovoljujejo objavo na spletni strani Ministrstva za kulturo
RS in uporabo za znanstveno raziskovalne
namene;
Obvezno dokazilo:
izjava predlagatelja, da bo v primeru izbora zagotovil dostopnost projekta in rezultatov javnosti ter dovolil objavo na spletni
strani Ministrstva za kulturo RS in uporabo
za znanstveno raziskovalne namene;
– so v primeru, da so bili pogodbena
stranka ministrstva v preteklih letih, izpolnjevali vse svoje obveznosti do ministrstva
Obvezno dokazilo:
izjava predlagatelja o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti do ministrstva v preteklih letih. Resničnost izjave se ugotavlja na
podlagi dokumentacije, ki jo za pogodbene
stranke hrani ministrstvo;
– vsebin in projektov ne prijavljajo javni
zavodi, ki so bili za leto 2010 s strani ministrstva neposredno pozvani k predložitvi
programa dela in finančnega načrta.
Obvezno dokazilo:
izjava predlagatelja, da za leto 2010
s strani ministrstva ni bil neposredno pozvan
k predložitvi programa dela in finančnega
načrta javnega zavoda;
– vsebin in projektov ne prijavljajo nevladne in zasebne kulture organizacije
s statusom pravne osebe, katerih programi
so bili izbrani na javnem pozivu (JP-KAM
2010-2012);
Obvezno dokazilo:
izjava predlagatelja, da za leto 2010 programa dela in finančnega načrta nevladne
organizacije ni bil izbran za sofinanciranje
na javnem pozivu (JP-KAM 2010–2012);
– ne prijavljajo projektov, ki so že bili prijavljeni na neposrednih pozivih ali javnih pozivih ali projektnih razpisih ministrstva v letih
od 2008–2010.
Obvezno dokazilo:
izjava predlagatelja, da projekt ni bil prijavljen na neposrednem pozivu, javnem pozivu ali projektnem razpisu ministrstva za
obdobje 2008–2010;
– ne prijavljajo projektov, izbranih na razpisu Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti v obdobju 2008–2010, Filmskega sklada RS ali Javne agencije za knjigo RS.
Obvezno dokazilo: izjava, da predlagatelj
ne sodeluje na razpisu s projektom, ki je bil
izbran na razpisu Javnega sklada RS za
kulturne dejavnosti v obdobju 2008–2010,
Filmskega sklada RS ali Javne agencije za
knjigo RS;
– zaprošeni znesek ministrstva za financiranje predlaganega projekta ne sme presegati višine 5.000,00 €.
Obvezno dokazilo:
izjava predlagatelja o ne preseganju finančnega deleža ministrstva v višini
5.000,00 €;
– zaprošeni znesek financiranja posameznega projekta s strani ministrstva ne
sme presegati višine 70% vseh predvidenih
stroškov prijavljenega projekta.
Obvezno dokazilo:
izjava predlagatelja, da je zaprošeni znesek ministrstva manjši od 70% vseh predvidenih stroškov prijavljenega projekta;
– v primeru, da bo razstava dostopna
javnosti vsaj tri leta in je nakup opreme nuj-
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no potreben za realizacijo projekta, lahko
izjemoma ministrstvo sofinancira tudi nakup
nujne opreme do višine 50% od celotne višine zaprošenih sredstev oziroma v postopku
financiranja odobrenih sredstev.
Obvezno dokazilo:
izjava predlagatelja, da bo razstava
dostopna javnosti vsaj tri leta in je nakup
opreme do višine 50% od celotne višine zaprošenih sredstev oziroma 50% v postopku
financiranja odobrenih sredstev nujno potreben za realizacijo projekta;
– ne prijavljajo investicij in investicijskega
vzdrževanja.
Obvezno dokazilo:
izjava predlagatelja, da ne prijavlja investicij in investicijskega vzdrževanja;
– ne prijavlja več kot enega projekta na
področju kulturne dediščine.
Obvezno dokazilo:
izjava predlagatelja, da ne prijavlja več
kot enega projekta na področju kulturne dediščine;
– v celoti in pravilno izpolnjenim prijavnim
obrazcem za projekt morajo biti priložene
vse obvezne priloge navedene v točki 7.
4.2 Izpolnjevanje razpisnih pogojev:
Izpolnjevanje razpisnih pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo izmed
uradnikov, zaposlenih na ministrstvu, pristojnem za kulturo, imenuje ministrica za
področje, ki je predmet razpisa.
Komisija za odpiranje vlog bo predlagala zavrženje vlog neupravičenih prijaviteljev
ter nepopolnih in prepoznih vlog. Vloge, ki
niso pravočasne, ali niso popolne, ali jih ni
vložila upravičena oseba, zavrže minister
s sklepom.
Ministrstvo lahko v primeru naknadne
ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in že
po izdani dokončni Odločbi o izboru projekta
izvajalca, spremeni odločitev in z izvajalcem
ne sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti (ne realizacija
projekta) v letu 2010 razveže že sklenjeno
pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev
pa zahteva povračilo sredstev.
5. Razpisni kriteriji
Predvidena kakovost in izvedljivost predlaganega projekta:
– kakovosten in prepoznaven projekt;
– stopnja celovitosti in vsebinske zaokroženosti projekta;
– izkazovanje vsebin in ciljev, ki presegajo lokalne interese in predvidena prepoznavnost v slovenskem kulturnem prostoru in/ali
v mednarodni javnosti;
– realno finančno ovrednoten in uravnotežen projekt;
– predvidena dostopnost projekta in informacij o projektu javnosti;
Strokovna komisija bo pravočasne in
popolne vloge ter vloge upravičenih oseb,
ki izpolnjujejo z razpisom določene pogoje,
obravnavala na podlagi razpisnih kriterijev.
Na podlagi predloga strokovne komisije minister izda odločbo, s katero odloči katere
kulturne projekte se sprejme v financiranje
ter v kakšnem deležu in katere ne.
6. Uporaba kriterijev
Strokovna komisija za premično kulturno
dediščino bo pregledala izpolnjevanje razpisnih kriterijev.
V sofinanciranje bodo predlagani tisti
projekti predlagateljev, ki bodo v postopku
izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni višje in
bodo glede na kriterije vrednotenja dosegli
najmanj 35 točk.
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Način ocenjevanja: razpisni kriteriji so
ovrednoteni s točkami in na ocenjevalnih
listih dostopni v razpisni dokumentaciji.
Število točk za posamezni razpisni kriterij
je 0 točk (neustrezno), 5 točke (dobro) ali 10
točk (odlično).
Najnižji seštevek točk za posamezni projekt, ki pomeni uvrstitev v izbor, je 35 točk.
Najvišje možno število prejetih točk za posamezni projekt je 50 točk.
Ocenjevanje projektov bo potekalo opisno po naslednji vrednostni lestvici: zelo
kakovostno (50 točk), kakovostno (45 in
40 točk), ustrezno (35 točk), nezadovoljivo
(0–30 točk).
Višina odobrenih sredstev za projekt bo
odvisna od višine prejetih točk in števila
projektov, uvrščenih na seznam odobrenih
projektov.
7. Obvezne priloge
Izpolnjenemu prijavnemu obrazcu z obveznimi dokazili morajo biti predložene naslednje obvezne priloge:
– vsebinska obrazložitev predlaganega
projekta;
– reference predlagateljev projekta na
področju kulturne dediščine (za leto 2009);
– lastnoročno podpisana izjava navedenega avtorja ali avtorske skupine o sodelovanju pri predlaganem projektu;
– podpisano, žigosano in datirano strokovno mnenje pristojnega izvajalca javne
službe na področju varovanja kulturne dediščine (pristojnega muzeja, Zavoda za varstvo kulturne dediščine, arhiva) o predlaganem projektu;
– podpisana, žigosana in datirana izjava
sofinancerja o deležu, ki ga zagotavlja za
realizacijo predlaganega projekta;
– zahtevane ponudbe oziroma predračuni iz finančne zgradbe projekta.
8. Predvidena vrednost vseh razpoložljivih sredstev
Predvidena vrednost vseh razpoložljivih
sredstev, namenjenih za predmet projektnega razpisa JPR – KD-2010 je 80.000,00 €.
9. 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 proračuna RS za
leto 2010.
10. Razpisni rok: razpis JPR-KD-2010 se
začne 19. 3. 2010 in zaključi 19. 4. 2010.
11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec 1 (identifikacijski obrazec),
– prijavni obrazec 2 (kontrolni obrazec),
– prijavni obrazec 3 (izjave o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje na razpisu),
– prijavni obrazec 4 (prijavni obrazec za
projekt),
– vzorec ocenjevalnega lista.
Predlagatelj mora ob prijavi na razpis
priložiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjene prijavne obrazce,
– obvezna dokazila:
– podpisane in ožigosane izjave predlagatelja o izpolnjevanju pogojev (v primeru posameznikov samo podpisane),
– zahtevane obvezne priloge.
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.kultura.gov.si, kjer najdejo tudi
vse ostale podatke, povezane z izvedbo javnega razpisa (zakonski in podzakonski akti,
imena članov strokovnih komisij, ipd.).
Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo v času razpisnega roka zainteresiranim
predlagateljem razpisno dokumentacijo tudi
poslati.
12. Oddaja in dostava predlogov
12.1. Vloga mora biti izpolnjena na razpisnem obrazcu za razpisno področje in vrsto
projekta ter mora vsebovati vse obvezne
priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Vloga mora biti predložena na naslov:
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000
Ljubljana, do 19. 4. 2010, oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena
pošiljka v zaprti kuverti z izpisom na prednji strani: Ne odpiraj – Prijava na projektni
razpis 2010 z obvezno navedbo razpisnega področja (kulturna dediščina) in oznako
JPR-KD-2010. Na hrbtni strani kuverte mora
biti navedba predlagatelja: naziv in naslov
(sedež).
12.2. Za prepozno se šteje vloga, ki ni
bila oddana priporočeno na pošto do vključno 19. 4. 2010, oziroma do tega dne ni bila
predložena na vložišču ministrstva.
12.3. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne
vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisna dokumentacija in so
naštete v točki 11.
12.4. Dopolnjevanje vlog je možno v razpisnem roku z nujno oznako, na katero se
dopolnitev naša. Predlagatelji, ki bodo podali formalno nepopolne vloge, bodo pozvani k dopolnitvi. Vlogo bodo morali dopolniti
v petih dneh. Če predlagatelj vloge ne bo
dopolnil v zahtevanem roku, bo ministrica
vlogo zavrgla s sklepom.
Oddaja vloge pomeni, da predlagatelj
sprejema pogoje, kriterije in vsa določila
razpisa in razpisne dokumentacije.
13. Izločitev vlog
Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo:
– vse vloge predlagateljev, ki jih ni vložila
upravičena oseba;
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog;
– vloge, ki so nepopolne.
14. Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil v času uradnih ur ministrstva je Vida Koporc Sedej, sekretarka.
Uradne ure po telefonu in elektronskih
medijih ministrstva so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 11. ure. Ministrstvo
priporoča, da se predlagatelji z vprašanji
glede razpisa obrnejo na pristojno uslužbenko ministrstva (tel. 01/369-59-50 ali e- pošta:
Vida.Koporc@gov.si).
15. Vpogled v razpisno dokumentacijo:
zainteresirane osebe se lahko seznanijo
z razpisno dokumentacijo v vložišču ministrstva (Maistrova 10, 1000 Ljubljana), kot
je navedeno pod točko 11.
16. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Ministrstvo bo predlagatelje o predlogu
za izbor projektov obvestilo in jih pozvalo k predložitvi njihovih mnenj o predlogu
predvidoma v enem mesecu po zaključku
odpiranja vlog, ki se bo pričelo predvidoma
22. 4. 2010.
Ministrstvo bo izbralo predloge za sofinanciranje kulturnih projektov po postopku,
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kot ga določa Pravilnik o izvedbi javnega
poziva in javnega razpisa in največ do vrednosti, določene s tem razpisom.
Ministrstvo za kulturo
Št. 136/2010
Ob-2205/10
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS,
št. 77/07, uradno prečiščeno besedilo 65/07
– odl US, 56/08 in 4/10) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega
razpisa (Uradni list RS, št. 93/05) in s Pravilnikom o strokovnih komisijah (Uradni list
RS, št. 109/02, 25/04 in 104/05), Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju: ministrstvo)
objavlja
javni ciljni razpis
za izbor projektov kulturne vzgoje
na področju uprizoritvenih umetnosti
in filma, ki jih bo v obdobju 2010–2011
sofinancirala Republika Slovenija
iz proračuna, namenjenega za kulturo(v nadaljevanju: projektni razpis
JCR – KV- 2010–2011)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova 10, Ljubljana.
1. Predmet in cilji razpisa ter razpisna
področja:
Predmet razpisa je sofinanciranje kulturno-vzgojnih projektov na naslednjih področjih in sklopih:
– Kulturna vzgoja na področju uprizoritvena umetnost – sklop Dramsko gledališče,
– Kulturna vzgoja na področju uprizoritvena umetnost – sklop Sodobni ples,
– Kulturna vzgoja na področju filma –
filmska vzgoja.
Predmet razpisa kulturne vzgoje na
področju uprizoritvene umetnosti – sklop
Dramsko gledališče je priprava in izvedba
kulturno-vzgojnega projekta namenjenega
učencem osnovnih šol in dijakom. Kulturno-vzgojni projekt udeležencem omogoča
aktivno spoznavanje dramskega gledališča
kot umetniške zvrsti (z njenim specifičnim
umetniškim izrazom, značilnostmi idr.), neposreden stik z ustvarjalci s tega področja,
jih navaja na aktivno in kritično gledanje ter
refleksijo in jih hkrati spodbuja k njihovi lastni ustvarjalnosti. Izvedba projekta prispeva
k popularizaciji uprizoritvene umetnosti na
področju dramskega gledališča med otroki in mladimi ter v vzgojno-izobraževalnih
ustanovah. Gledališko področje zajema vse
zvrsti t.i. »odrskih umetnosti«, in sicer od
dramskega, lutkovnega, eksperimentalnega
in fizičnega gledališča, prek ambientalnega
do uličnega gledališča.
Predmet razpisa kulturne vzgoje na področju uprizoritvene umetnosti – sklop Sodobni ples je priprava in izvedba kulturnovzgojnega projekta namenjenega učencem
tretje triade osnovnih šol (7. do 9. razred) in
dijakom. Kulturno-vzgojni projekt udeležencem omogoča aktivno spoznavanje sodobnega plesa kot umetniške zvrsti (z njenim
specifičnim umetniškim izrazom, značilnostmi idr.), neposreden stik z ustvarjalci s tega
področja, jih navaja na aktivno in kritično
gledanje ter refleksijo in jih hkrati spodbuja
k njihovi lastni ustvarjalnosti. Izvedba projekta prispeva k popularizaciji sodobnega
plesa med mladimi ter v vzgojno-izobraževalnih ustanovah.
Predmet razpisa kulturne vzgoje na področju filma – filmske vzgoje je priprava in
izvedba kulturno-vzgojnega projekta name-

njenega otrokom in mladim v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah. Udeležencem omogoča aktivno spoznavanje filmske umetnosti
kot umetniške zvrsti (z njeno specifično govorico, značilnostmi, zgodovino idr.), neposreden stik z ustvarjalci s tega področja, jih
navaja na aktivno in kritično gledanje ter
refleksijo in jih hkrati spodbuja k njihovi lastni ustvarjalnosti. Izvedba projekta prispeva
k popularizaciji filmske umetnosti med otroki in mladimi ter v vzgojno-izobraževalnih
ustanovah.
Ministrstvo za kulturo bo kulturno-vzgojne projekte podpiralo v skladu z dolgoročnimi cilji:
– skrb za kakovostno ponudbo kulturnih
ustanov za otroke in mladino oziroma za
vzgojno-izobraževalne zavode;
– skrb za dostopnost in popularizacijo
kulture med mladimi;
– spodbujanje programov za otroke in
mladino, ki zagotavljajo sodobne kulturne
in pedagoške pristope ter vključujejo tako
vidik sprejemanja kulture kakor tudi ustvarjalni vidik;
– spodbujanje povezovanja in sodelovanja (partnerstvo) kulturnih ustanov z vzgojno-izobraževalnimi ustanovami;
– dvig zavesti o pomenu in pozitivnih
učinkih kulturne vzgoje v vzgoji in izobraževanju.
Na razpisu lahko kandidirajo pravne osebe zasebnega prava (društva, ustanove in
druge nevladne organizacije ter zasebni nepridobitni zavodi), registrirane za opravljanje
kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji ter javni
zavodi, ki v letu 2009 niso bili neposredno
pozvani k predložitvi programa dela in finančnega načrta za leto 2010 s strani ministrstva (v nadaljevanju: prijavitelji).
2. Pomen izrazov in upravičenost stroškov:
Prijavitelj je lahko pravna oseba zasebnega prava ali javni zavod.
Pravne osebe zasebnega prava so: društva, ustanove in druge nevladne organizacije ter zasebni nepridobitni zavodi, registrirani za opravljanje kulturno-umetniških
dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin
v Sloveniji. Javni zavodi so pravne osebe,
registrirane za opravljanje javne službe
s področja kulture.
Odgovorni nosilec in organizator prijavljenega projekta je prijavitelj, ki lahko projekt izvaja samostojno ali skupaj s soizvajalci.
Soizvajalec v projektu je lahko pravna
oseba zasebnega prava registrirana za
opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti
ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji
ali javni zavod, ki v letu 2009 ni bil neposredno pozvan k predložitvi programa dela in
finančnega načrta za leto 2010 s strani ministrstva. Soizvajalec sodeluje z odgovornim
nosilcem pri pripravi in izvedbi prijavljenega
projekta.
Odgovorna oseba prijavitelja projekta je
odgovorni nosilec projekta v vlogi organizatorja, ki poslovno in vsebinsko predstavlja
in zastopa kulturno organizacijo (slovnična
oblika velja za oba spola).
Projekt je skupek posameznih enot kulturno-vzgojnih aktivnosti, minimalno število
enot, ki jih projekt vključuje, je določeno na
posameznem področju oziroma sklopu razpisa. Enota je posamična kulturno-vzgojna
aktivnost, ki je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota. Vsebino in celotni
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obseg projekta, ki bo izveden v obdobju
2010–2011, je moč razbrati iz izpolnjenega
prijavnega obrazca in obveznih prilog. Izvedbeno lahko posamezne enote projekta
potekajo bodisi na matičnem prizorišču prijavitelja ali soizvajalca v projektu, na drugem
ustrezajočem prizorišču ali v vzgojno-izobraževalnih ustanovah.
Kulturno-vzgojni projekt na področju
uprizoritvene umetnosti – sklop Dramsko
gledališče in sklop Sodobni ples je projekt,
ki učencem in dijakom omogoča aktivno
spoznavanje področja uprizoritvene umetnosti in njenega specifičnega umetniškega
izraza vezanega na različne uprizoritvene
žanre/zvrsti. Vključuje lahko različne oblike:
oglede predstav ali oglede specifičnih umetniških dogodkov, primernih razvojni stopnji
ciljne publike, ki jih spremljajo pogovori pred
in po predstavi ali dogodku, ustvarjalne delavnice, predstavitve različnih poklicev (profilov) s področja uprizoritvenih umetnosti ali
druge interaktivne oblike dela z udeleženci.
Pri načrtovanju projekta je poudarek tudi na
sodelovanju s strokovnimi delavci v osnovnih in srednjih šolah, z namenom, da spoznajo možnosti vključevanja tovrstnih vsebin
v šolski kurikul.
Kulturno-vzgojni projekt na področju filma je projekt, ki otrokom in mladim v vrtcih,
osnovnih in srednjih šolah omogoča aktivno
srečanje s premišljeno izbranim filmom oziroma filmi. Vključuje strokovno utemeljen
izbor kakovostnih in žanrsko raznolikih filmov (igranih, animiranih, dokumentarnih),
primernih razvojni stopnji ciljne publike, ki
jih lahko spremljajo različne dejavnosti: pogovori pred in po filmski predstavi, srečanja
s strokovnjaki in ustvarjalci s področja filma
oziroma področja kulturne vzgoje, predstavitve različnih poklicev (profilov) s področja filma, ustvarjalne delavnice s področja filmske
umetnosti, ustvarjalne delavnice povezane
z vsebinami filmov, vključenih v projektu
ali druge interaktivne oblike dela z udeleženci. Vključuje lahko pripravljena pedagoška gradiva za delo z otroki in mladimi. Pri
načrtovanju projekta je poudarek tudi na
sodelovanju s strokovnimi delavci v vrtcih,
osnovnih in srednjih šolah, z namenom, da
spoznajo možnosti vključevanja tovrstnih
vsebin v kurikul.
Zaprošeni znesek financiranja posameznega projekta ne sme presegati na posameznem področju oziroma sklopu razpisa
določenih odstotkov predvidenih stroškov
ter ne sme presegati najvišje možne zaprošene višine, kot je določena na posameznem področju oziroma sklopu razpisa.
Finančna uravnoteženost pomeni, da
se skupne vrednosti predvidenih odhodkov
(stroškov) in prihodkov celotnega projekta,
prikazanih v finančni zgradbi, ujemajo (odhodki = prihodki).
3. Splošni in posebni pogoji za sodelovanje na razpisu:
3.1. Na razpis se lahko prijavijo le prijavitelji (upravičene osebe), ki izpolnjujejo
naslednje splošne pogoje:
– so pravne osebe zasebnega prava, registrirane za opravljanje kulturno-umetniških
dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin
v Sloveniji (obvezno dokazilo: originalna izjava prijavitelja o registraciji; v primeru, da
Ministrstvo naknadno zahteva originalno
potrdilo, ga mora prijavitelj dostaviti v zahtevanem roku);
– kot javni zavod v letu 2009 niso bili
neposredno pozvani k predložitvi progra-
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ma dela in finančnega načrta za leto 2010
s strani ministrstva (obvezno dokazilo: originalna izjava prijavitelja);
– da je v primeru vključevanja soizvajalca v prijavljenem projektu, le-ta pravna
oseba zasebnega prava registrirana za
opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti
ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji ali javni zavod, ki v letu 2009 ni bil neposredno pozvan k predložitvi programa dela
in finančnega načrta za leto 2010 s strani
ministrstva (obvezno dokazilo: originalna
izjava prijavitelja);
– prijavljajo projekt kulturne vzgoje, katerega zaprošeni znesek financiranja ne
presega najvišje možne višine zaprošenih
sredstev, ki so opredeljena na posameznih
področjih in sklopih razpisa (obvezno dokazilo: originalna izjava prijavitelja);
– prijavljajo projekt, ki ni bil za leto 2010
že izbran na programskem razpisu ali na
katerem od javnih letnih in/ali štiriletnih projektnih razpisov ministrstva za kulturo;
– prijavljajo projekt kulturne vzgoje, ki ni
sestavni del programov v vzgojno-izobraževalnih ustanovah v Sloveniji ali v javnih
zavodih (obvezno dokazilo: originalna izjava
prijavitelja);
– so v primeru, da so bili pogodbena
stranka ministrstva v letih 2008 in 2009, izpolnjevali vse pogodbene obveznosti (obvezno dokazilo: originalna izjava prijavitelja);
– prijavljajo projekt, ki bo realiziran v obdobju 2010–2011 (obvezno dokazilo: originalna izjava prijavitelja);
– ne prijavljajo projektov, ki so bili za leto
2010 že izbrani na razpisih Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada ali
Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti,
Javne agencije za knjigo RS ali drugih ministrstev (obvezno dokazilo: originalna izjava
prijavitelja);
– dovoljujejo objavo osebnih podatkov
z namenom vodenja razpisa in objave rezultatov razpisa na spletni strani Ministrstva,
skladno z zakonom o dostopnosti informacij
javnega značaja in zakona o varstvu osebnih podatkov (obvezno dokazilo: originalna
izjava prijavitelja)
in
3. 2. posebne pogoje na posameznih
področjih razpisa oziroma sklopih:
3.2.1. Kulturna vzgoja na področju Uprizoritvena umetnost – sklop Dramsko gledališče
Na razpisu lahko kandidirajo prijavitelji:
– ki so v letu 2009 realizirali vsaj en kulturno-vzgojni projekt s področja uprizoritvenih umetnosti namenjen otrokom in mladim
(upošteva se tudi realiziran projekt soizvajalca v prijavljenem projektu);
– ki so pri izvajanju kulturno-vzgojnih
projektov v letu 2009 presegali lokalno raven in aktivno sodelovali z vsaj dvajsetimi
vzgojno-izobraževalnimi ustanovami iz vse
Slovenije (upošteva se tudi realizirane kulturno-vzgojne projekte soizvajalca v prijavljenem projektu);
– ki so pri izvajanju kulturno-vzgojnih
projektov v letu 2009 vključili vsaj deset
ustvarjalcev in/ali strokovnjakov s področja
kulture (upošteva se tudi realizirane kulturno-vzgojne projekte soizvajalca v prijavljenem projektu),
– ki zaprošajo za največ 70% celotne
vrednosti projekta in za največ 20.000 €
v letu 2010 in največ 18.000 v letu 2011;
– ki prijavljajo projekt, ki vključuje sodelovanje najmanj deset ustvarjalcev in/ali
strokovnjakov s področja kulture;
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– ki prijavljajo projekt, ki vključuje vsaj
šest kakovostnih in žanrsko/izrazno raznolikih predstav ali umetniških dogodkov primernih za učence in dijake;
– ki prijavljajo projekt, ki zagotavlja v obdobju 2010–2011 skupaj vsaj 60 izvedb kulturno-vzgojnih aktivnosti za osnovne in srednje šole;
– ki prijavljajo projekt, ki zagotavlja dostopnost osnovnim in srednjim šolam iz vse
Slovenije.
3.2.2. Kulturna vzgoja na področju Uprizoritvena umetnost – sklop Sodobni ples
Na razpisu lahko kandidirajo prijavitelji:
– ki so v letu 2009 realizirali vsaj en kulturno-vzgojni projekt s področja uprizoritvenih umetnosti namenjen otrokom in mladim
(upošteva se tudi realiziran projekt soizvajalca v prijavljenem projektu);
– ki so pri izvajanju kulturno-vzgojnih
projektov v letu 2009 presegali lokalno raven in aktivno sodelovali z vsaj desetimi
vzgojno-izobraževalnimi ustanovami iz vse
Slovenije (upošteva se tudi realizirane kulturno-vzgojne projekte soizvajalca v prijavljenem projektu);
– ki so pri izvajanju kulturno-vzgojnih projektov v letu 2009 vključili vsaj pet ustvarjalcev in/ali strokovnjakov s področja kulture
(upošteva se tudi realizirane kulturno-vzgojne
projekte soizvajalca v prijavljenem projektu),
– ki zaprošajo za največ 70% celotne
vrednosti projekta in za največ 10.000 €
v letu 2010 in največ 9.715 € v letu 2011;
– ki prijavljajo projekt, ki vključuje sodelovanje najmanj deset ustvarjalcev in/ali
strokovnjakov s področja kulture;
– ki prijavljajo projekt, ki vključuje vsaj
tri kakovostne in žanrsko/izrazno raznolike
predstave ali umetniške dogodke primerne za učence v tretji triadi osnovne šole in
dijake;
– ki prijavljajo projekt, ki zagotavlja v obdobju 2010–2011 skupaj vsaj 30 izvedb kulturno-vzgojnih aktivnosti za osnovne in srednje šole;
– ki prijavljajo projekt, ki zagotavlja dostopnost osnovnim in srednjim šolam iz vse
Slovenije.
3.2.3. Kulturna vzgoja na področju filma
– filmska vzgoja
Na razpisu lahko kandidirajo prijavitelji:
– ki so v letu 2009 realizirali vsaj en
projekt filmske vzgoje namenjen otrokom in
mladim (upošteva se tudi realiziran projekt
soizvajalca v prijavljenem projektu);
– ki so pri izvajanju projektov filmske
vzgoje v letu 2009 presegali lokalno raven in
aktivno sodelovali z vsaj štiridesetimi vzgojno-izobraževalnimi ustanovami iz vse Slovenije (upošteva se tudi realizirane projekte
filmske vzgoje soizvajalca v prijavljenem
projektu);
– ki so pri izvajanju projektov filmske
vzgoje v letu 2009 vključili vsaj deset ustvarjalcev in/ali strokovnjakov s področja kulture
(upošteva se tudi realizirane projekte filmske
vzgoje soizvajalca v prijavljenem projektu),
– ki so sami ali skupaj s soizvajalci v projektu pri izvajanju projektov filmske vzgoje
v letu 2009 vključili vsaj deset kakovostnih
in žanrsko različnih filmov (igranih, animiranih, dokumentarnih) primernih za otroke
in mladino;
– ki zaprošajo za največ 70% celotne
vrednosti projekta in za največ 40.000 €
v letu 2010 in največ 40.000 € v letu 2011;
– ki prijavljajo projekt, ki vključuje vsaj
deset kakovostnih in žanrsko različnih filmov
(igranih, animiranih, dokumentarnih) primer-

nih za otroke in mladino v vrtcih, osnovnih in
srednjih šolah;
– ki prijavljajo projekt, ki vključuje sodelovanje najmanj deset ustvarjalcev in/ali strokovnjakov s filmskega področja in področju
kulturne vzgoje;
– ki prijavljajo projekt, ki zagotavlja v obdobju 2010–2011 skupaj vsaj 140 izvedb
kulturno-vzgojnih aktivnosti za vrtce, osnovne in srednje šole;
– ki prijavljajo projekt, ki zagotavlja dostopnost vrtcem, osnovnim in srednjim šolam iz vse Slovenije.
4. Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija
za odpiranje vlog, ki jo izmed zaposlenih
na ministrstvu, imenuje ministrica. Prijavitelji formalno nepopolnih vlog, bodo pisno
pozvani, na dopolnitev. Prijavitelj mora vlogo
dopolniti v petih dneh po prejemu poziva za
dopolnitev, sicer se bo štela kot nepopolna.
Vloge, ki ne bodo pravočasne, popolne ali
jih ne bodo vložile upravičene osebe, bodo
izločene iz nadaljnjega postopka in zavržene s sklepom.
Ministrstvo lahko v primeru naknadne
ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po
že izdani dokončni odločbi o izboru projektov spremeni odločitev in s prijaviteljem projekta ne sklene pogodbe. Prav tako lahko
v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti, razveže že
sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih
sredstev pa zahteva povračilo sredstev.
Opozorilo: Dokumentacija, ki je priložena
vlogi, se ne vrača.
5. Razpisni kriteriji:
5.1. Splošni razpisni kriteriji, ki veljajo za
vsa razpisna področja in sklope:
Reference prijavitelja in njegovih
soizvajalcev v projektu na
razpisnem področju: kakovost,
obsežnost in odmevnost doslej
izvedenih kulturno-vzgojnih
projektov; reference in število
vključenih ustvarjalcev in
strokovnjakov v izvedenih
kulturno-vzgojnih projektih
Preseganje lokalne ravni pri
doslej izvedenih kulturno-vzgojnih
projektih prijavitelja in njegovih
soizvajalcev v projektu (število
vključenih vzgojno-izobraževalnih
ustanov iz vse Slovenije, število
vključenih otrok in mladih)
Izkazovanje kakovosti in
inovativnosti ter strokovne
utemeljenosti vsebinske in
pedagoško-didaktične zasnove
prijavljenega projekta, njegova
primernost z vidika starostne
stopnje ciljne skupine,
zagotavljanje aktivne vključenosti
otrok in mladih ter spodbujanje
njihove ustvarjalnosti
Reference sodelujočih
ustvarjalcev in strokovnjakov na
področju kulturno-umetnostne
vzgoje oziroma na področju, na
katerem kandidirajo
Glede na obseg finančno
realno ovrednoten in finančno
uravnotežen projekt, ki mu ni moč
pripisati pretežne komercialne
naravnanosti
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1
Društva, ki delujejo v javnem interesu na
področju kulture, prejmejo pri tem kriteriju dodatno točko.
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5.2. Prednostni razpisni kriteriji po razpisnih področjih in sklopih:
5.2. 1. Kulturna vzgoja na področju Uprizoritvena umetnost – sklop Dramsko gledališče in sklop Sodobni ples
Kakovost in žanrska/izrazna
raznolikost ter število predstav
ali umetniških dogodkov v doslej
izvedenih kulturno-vzgojnih
projektih
Kakovost in žanrska/izrazna
raznolikost ter število vključenih
predstav ali umetniških dogodkov
ter utemeljenost primernosti tega
izbora ciljni publiki v prijavljenem
kulturno-vzgojnem projektu
Obseg programa in
organizacijska struktura z vidika
predvidene dostopnosti:
predvideno število učencev
in dijakov, predvideno število
vključenih osnovnih in srednjih
šol iz vse Slovenije; predvideno
število izvedb (ponovitev)
posameznih enot projekta
(kulturno-vzgojnih aktivnosti)
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5.2.2. Kulturna vzgoja na področju filma
– filmska vzgoja
Kakovost in raznolikost
ter število filmov (igranih,
animiranih, dokumentarnih
filmov) vključenih v doslej
izvedenih projektih filmske
vzgoje ter utemeljenost izbora
teh filmov z vidika primernosti
ciljni skupini
Kakovost in raznolikost ter
število vključenih filmov (igranih,
animiranih, dokumentarnih
filmov) v prijavljenem projektu
filmske vzgoje ter utemeljenost
izbora teh filmov z vidika
primernosti ciljni skupini
Obseg programa in
organizacijska struktura z vidika
predvidene dostopnosti:
predvideno število otrok in
mladih iz vrtcev, osnovnih
in srednjih šol; predvideno
število vključenih vzgojnoizobraževalnih ustanov iz vse
Slovenije; predvideno število
izvedb (ponovitev) posameznih
enot projekta (kulturno-vzgojnih
aktivnosti)
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6. Uporaba kriterijev:
6.1. Povzetek načina ocenjevanja:
Najvišje možno število prejetih točk za
projekt je 100 točk, financirani so lahko tisti
projekti, ki prejmejo več kot 81 točk. Izmed
projektov, ki bodo prejeli več kot 81 točk,
bo za vsako področje oziroma sklop znotraj
posameznega področja razpisa izbran samo
en (1) projekt, ki bo na predlog strokovne
komisije v postopku izbire ocenjen oziroma
ovrednoten najvišje.
Ministrstvo bo izbralo predloge za sofinanciranje kulturnih projektov po postopku,
kot ga določa ZUJIK in Pravilnik o izvedbi
javnega poziva in javnega razpisa.
7. Predvidena vrednost
Okvirna vrednost vseh razpoložljivih
sredstev, namenjenih za predmet projektnega razpisa JCR – KV- 2010–2011, znaša
70.000 € za leto 2010 in 67.715 € za leto

2011. Predvidene okvirne razpisne vrednosti po razpisnih področjih oziroma sklopih
so naslednje:
7.1. Kulturna vzgoja na področju uprizoritvena umetnost – za sklop Dramsko gledališče: 20.000 € za leto 2010 in 18.000 €
za leto 2011.
7.2. Kulturna vzgoja na področju uprizoritvena umetnost – za sklop Sodobni ples:
10.000 € za leto 2010 in 9.715 € za leto
2011.
7.3. Kulturna vzgoja na področju filma
– filmska vzgoja: 40.000 € za leto 2010 in
40.000 € za leto 2011.
8. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskih letih 2010
in 2011 oziroma v plačilnih rokih, kot jih določajo vsakokrat veljavni predpisi, ki urejajo
izvrševanje proračuna Republike Slovenije.
9. Razpisni rok: razpis se prične 19. 3.
2010 in zaključi 20. 4. 2010.
10. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa;
– prijavni obrazec 1 z navedbo obveznih
prilog;
– prijavni obrazec 2 (originalne izjave
o izpolnjevanju pogojev, navedenih v točki
3.1).
Prijavitelj mora ob prijavi posameznega
projekta na razpis priložiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjen prijavni obrazec 1,
– zahtevane obvezne priloge, navedene
v prijavnem obrazcu 1,
– v celoti izpolnjen prijavni obrazec 2.
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji
v razpisnem roku dvignejo v vložišču ministrstva med uradnimi urami (vsak ponedeljek
in petek od 9. do 12. ure ter v sredo od 9. do
12. ure in od 14. do 16. ure). Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi s spletne
strani ministrstva http://www.kultura.gov.si,
kjer najdejo tudi vse ostale podatke, povezane z izvedbo javnih razpisov. Ministrstvo
je dolžno na pisno zahtevo v času razpisnega roka zainteresiranim prijaviteljem razpisno dokumentacijo tudi poslati.
11. Rok in način oddaje vlog:
11.1 Vloga mora biti izpolnjena na originalnih razpisnih obrazcih ter mora vsebovati
vse obvezne priloge in podatke, določene
v razpisni dokumentaciji.
Če prijavitelj prijavlja več projektov, mora
vsak projekt poslati v ločeni kuverti in za
vsak projekt predložiti popolno razpisno
dokumentacijo. Prijavitelj lahko vlogo spreminja in dopolnjuje do preteka razpisnega
roka. Dopolnitev oziroma sprememba mora
biti obvezno označena, na katero vlogo se
nanaša.
Vloga mora biti predložena na naslov:
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000
Ljubljana, najkasneje do 20. 4. 2010 oziroma
najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zapečatenem ovitku z izpisom na prednji strani: »Ne odpiraj – Prijava
na projektni razpis JCR – KV - 2010–2011 in
z obvezno navedbo razpisnega področja in
sklopa (npr. kulturna vzgoja – uprizoritvena
umetnost – sodobni ples). Na hrbtni strani
ovitka mora biti navedba prijavitelja: uradni
naziv in naslov (sedež).
11.2 Za prepozno se šteje vloga (oziroma dopolnitev ali sprememba), ki ni bila
oddana priporočeno na pošto do vključno
20. 4. 2010 oziroma do tega dne ni bila predložena na vložišču ministrstva.
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Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva
besedilo razpisa in razpisne dokumentacije.
Za nepopolno se šteje tudi vloga, ki je na
razpis prispela kot formalno nepopolna in
je prijavitelj ne dopolni v zahtevanem pet
dnevnem roku.
Za neupravičeno osebo se šteje prijavitelj, ki ne izpolnjuje v javnem razpisu
določenih pogojev oziroma katerega vloga
ne izpolnjuje pogojev, določenih v besedilu
razpisa. Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja
na podlagi obveznih dokazil in vloge prijavitelja.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa ter
z uporabo osebnih podatkov za potrebe vodenja razpisa.
Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse vloge:
– ki jih niso vložile upravičene osebe,
– ki so prepozne (pozne vloge ter njihove
dopolnitve oziroma spremembe) in
– nepopolne vloge.
12. Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil mag. Nataša Bucik, e-pošta:
natasa.bucik@gov.si, tel. 01/369-58-41.
Uradne ure za posredovanje informacij
po telefonu in elektronskih medijih ministrstva so vsak ponedeljek, sredo in petek od
9. do 11. ure. Ministrstvo priporoča, da se
prijavitelji z vprašanji glede razpisa obrnejo
na pristojno uslužbenko v času od 19. 3.
2010 do 20. 4. 2010 oziroma se udeležijo
javnih inštrukcij, ki bodo v prostorih Ministrstva na Maistrovi 10 v Ljubljani, sejna soba
v pritličju, v sredo, 24. 3. 2010 ob 11. uri.
13. Vpogled v razpisno dokumentacijo:
zainteresirane osebe se lahko seznanijo
z razpisno dokumentacijo oziroma vpogledajo vanjo v vložišču ministrstva (Maistrova
10, 1000 Ljubljana), kot je navedeno pod
točko 12 ali na spletnih straneh ministrstva
www.mk.gov.si.
14. Odpiranje vlog: odpiranje vlog se bo
pričelo 23. 4. 2010, ob 9. uri.
Ministrstvo za kulturo
Št. 4301-15/2010/3
Ob-2212/10
Na podlagi Proračuna Republike Slovenije za leto 2010 (Uradni list RS, št. 99/09),
Zakona o izvrševanju proračunov Republike
Slovenije za leti 2010 in 2011 (ZIPRS1011
99/09), Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02
– ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO,
109/08 in 49/09), Zakona o spodbujanju
razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04),
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 50/07 in 61/08), Uredbe Komisije (ES)
št. 1998/2006 z dne 15. decembra 2006
o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 379), Sheme
de minimis z nazivom »Razvojne spodbude
za dvig kakovosti v turizmu in promocijo«, št.
priglasitve M001-5715334-2007/1, Uredbe
o razvojnih spodbudah za turizem (Uradni
list RS, št. 132/06, 23/07, 107/08 in 36/09),
Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi
sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju
2007-2013 (Uradni list RS, št. 17/09, 40/09
in 3/10), Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006
z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah
o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES)
št. 1260/1999 (Uradni list RS, št. 210 z dne
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31. 7. 2006, str. 25, z vsemi spremembami), Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006
o Evropskem skladu za regionalni razvoj
in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1783/1999
(Uradni list RS, št. 210 z dne 31. 7. 2006, str.
1, z vsemi spremembami), Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. decembra
2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah
o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES) št. 1080/2006
Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj (Uradni list
RS, št. 371 z dne 27. 12. 2006, str. 1, z vsemi spremembami), Razvojnega načrta in
usmeritev slovenskega turizma 2007-2011
(v nadaljevanju RNUST) in Operativnega
programa krepitve regionalnih razvojnih
potencialov za obdobje 2007-2013 (v nadaljevanju OP RR) Republika Slovenija,
Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5,
Ljubljana, objavlja
javni razpis
za pridobitev sredstev Evropskega
sklada za regionalni razvoj – ESRR
Obnova in posodobitev planinskih
postojank
1. Posredniško telo: Republika Slovenija,
Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5,
1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo).
2. Cilj razpisa: cilj razpisa je dvigniti kakovost nastanitvene in gostinske ponudbe
planinskih postojank ter s tem povečati število obiskovalcev.
3. Namen razpisa: namen razpisa je
spodbujanje investicij v obnovo in posodobitev planinskih postojank, ki bodo dvignile
kakovost in konkurenčnost tovrstne turistične ponudbe ter s tem prispevale k razvoju
turističnih destinacij.
4. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje obnove in posodobitve planinskih postojank, ki
vključujejo sledeče sklope:
– obnova prostorov za nastanitev,
– obnova prostorov za pripravo in strežbo jedi in pijač,
– ekološka prenova.
5. Pogoji za kandidiranje: na razpis se
lahko prijavijo planinska društva, ki so člani
Planinske zveze Slovenije in registrirana po
Zakonu o društvih (Uradni list RS, št. 61/06
in 58/09, v nadaljevanju ZDru-1) in samostojni podjetniki posamezniki in gospodarske družbe, registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09
UPB3, v nadaljevanju ZGD), ki imajo s planinskim društvom, ki je lastnik planinske postojanke, prijavljene na ta razpis, sklenjeno
pogodbo o najemu za obdobje najmanj petih
let po predvidenem zaključku operacije.
5.1. Splošni pogoji
Prijavitelji – društva morajo izpolnjevati
sledeče splošne pogoje:
– dejavnost in naloge opravljajo v Republiki Sloveniji,
– so vpisani v register društev,
– niso v postopku prenehanja delovanja
društva,
– imajo poravnane vse obveznosti do
Republike Slovenije,
– za isti projekt niso prejeli drugih sredstev EU,
– morajo v skladu z ZDru-1 opravljanje
pridobitne dejavnosti imeti določeno v temeljnem aktu.
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Prijavitelji – gospodarske družbe morajo
izpolnjevati sledeče splošne pogoje:
– opravljajo dejavnost v Republiki Sloveniji,
– niso v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali v likvidaciji,
– na dan 31. 12. 2009 niso bili dolgoročno plačilno nesposobni po tretjem odstavku
14. člena Zakona o finančnem poslovanju,
postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem
prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07, 40/09
in 59/09),
– imajo poravnane vse obveznosti do
Republike Slovenije,
– niso v težavah, ne prejemajo in tudi
niso v postopku pridobivanja finančne pomoči države po programu za reševanje in
prestrukturiranje podjetij v težavah,
– da skupna višina prejetih državnih pomoči v zvezi z istimi upravičenimi stroški ni
presegla najvišje dovoljene višine sofinanciranja ali zneska državne pomoči kot določajo pravila o državnih pomočeh.
5.2. Ostali pogoji
Prijavljene operacije se morajo izvajati
v Sloveniji in morajo izpolnjevati naslednje
pogoje za kandidiranje:
1. operacija je skladna s predmetom in
namenom razpisa,
2. predračunska vrednost upravičenih
stroškov prijavljene operacije mora biti najmanj 30.000 EUR (brez DDV),
3. planinska postojanka, ki je predmet
prijave, mora biti zavedena na seznamu koč
pri Planinski zvezi Slovenije,
4. prijavitelj mora ob upoštevanju pričakovanih sredstev iz naslova tega razpisa
imeti v celoti zagotovljena sredstva za zaprtje finančne konstrukcije,
5. prijavitelj mora za znesek v višini
pričakovanih sredstev iz naslova tega razpisa do povrnitve stroškov s strani ministrstva
imeti zagotovljena premostitvena sredstva.
Za ta namen je potrebno priložiti letno poročilo za poslovno leto 2009, ki vsebuje bilanco stanja, izkaz poslovnega izida in poročilo
o poslovanju društva oziroma gospodarske
družbe,
6. prijavitelj mora predložiti vsa pravnomočna dovoljenja za začetek izvajanja
operacije, ki se morajo glasiti samo na prijavitelja in prijavljeno operacijo (pravnomočno
gradbeno dovoljenje oziroma drugo ustrezno pravnomočno dovoljenje) ter izjavo, da
ima za izvedbo operacije pridobljena vsa
potrebna pravnomočna dovoljenja,
7. v primeru, da je prijavitelj gospodarska družba, mora predložiti tudi pisno izjavo
društva, da se društvo kot lastnik objekta
strinja s predvideno obnovo po vsebini in
v obsegu, kot je predvideno v vlogi,
8. prijavitelj mora predložiti izjavo
o ohranitvi projekta v regiji za obdobje 5 let
po zaključku operacije za isti namen,
9. prijavitelj mora predložiti izjavo, da
operacije še ni pričel izvajati. Z izvajanjem
operacije se lahko prične šele po oddaji
vloge na razpis,
10. prijavitelj mora predložiti izjavo,
da se s predmetno operacijo ni in se ne bo
do prejetja sklepa o sofinanciranju prijavil
na katerega izmed javnih razpisov za isti
namen,
11. prijavitelj mora predložiti izjavo, da
s prejemki iz naslova de minimis pomoči
v zadnjih treh proračunskih letih ni presegel
dovoljenega zneska 200.000 EUR,
12. prijavitelj mora predložiti potrjen
letni plan dela društva (če je prijavitelj go-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

22 / 19. 3. 2010 /

Stran

579

spodarska družba, predloži navedene dokumente društva, ki je lastnik planinske postojanke) za leto 2010, iz katerega je razvidno,
da je obnova prijavljene postojanke predvidena v letnem planu, in kopijo poročila »Statistični podatki za leto 2009«, ki ga društvo
za posamezen objekt letno pošilja Planinski
zvezi Slovenije.
Izpolnjevanje pogojev se bo preverjalo
ob vložitvi vloge na razpis ter pred izdajo
sklepa in podpisom pogodbe o sofinanciranju. Kolikor se v kateri izmed naštetih faz
ugotovi, da določeni pogoji niso izpolnjeni,
pogodba o sofinanciranju ne bo podpisana.
Dopolnjevanje vlog je namenjeno zagotovitvi morebitnih manjkajočih dokumentov in
obrazcev, ki bodo izkazovali izpolnjevanje
pogojev ob izteku roka za oddajo vloge na
razpis. Podatki o operaciji niso predmet dopolnitve vloge.
Strokovna komisija bo prijavitelje, ki
bodo podali nepopolne vloge, pozvala, da
vloge dopolnijo v roku 8 delovnih dni od
prejema poziva k dopolnitvi. Vloge, ki ne
bodo dopolnjene v določenem roku, bodo
zavržene. Vloge, ki ne bodo izpolnjevale
pogojev za kandidiranje in vloge, ki ne bodo
skladne z namenom in predmetom razpisa,
bodo zavrnjene.
6. Merila za izbor projektov
Vse pravočasne in popolne vloge, ki
bodo izpolnjevale pogoje za kandidiranje in
bodo skladne z namenom in predmetom
razpisa, bo ocenila strokovna komisija na
osnovi naslednjih meril:
Merilo

Št. točk

I.

Vpliv na razvoj turizma na turističnem območju

1.

Pomen projekta za krepitev mreže planinskih poti (točke se seštevajo)

9

2.

Podpora višje ležečim planinskim postojankam

8

3.

Dostopnost objekta z vidika dostave materiala in opreme za gradnjo

8

4.

Umeščenost v zavarovana območja

7

Maks.št
točk
32

II.

Prispevek k uresničevanju nacionalnih ciljev in ciljev OP

1.

Prispevek k uresničevanju ciljev

16

17
1

2.

Povišanje dodane vrednosti na zaposlenega

III.

Kvaliteta operacije

1.

Celovitost operacije

12

2.

Izkazana ekonomska upravičenost operacije

3

3.

Organizacija izvedbe projekta (točke se seštevajo)

3

IV.

Vpliv na horizontalne politike

1.

Vpliv na okolje

V.

Dvig kakovosti turistične ponudbe v destinaciji

1.

Vpliv na raznovrstnost ponudbe v destinaciji

6

2.

Vpliv na kakovost ponudbe

3

VI.

Realnost izvedbe

1.

Trdnost in zanesljivost finančne konstrukcije

4

2.

Skladnost stroškov s posameznimi fazami in realnost višine predvidenih stroškov

2

18

8
8
9

6

VII.

Regionalni kriterij (IROo)

4

VIII.

Nujnost sofinanciranja

3

IX.

Realni in jasno izraženi pričakovani rezultati

2

X.

Skladnost z razvojnimi dokumenti turistične destinacije

1

Skupaj
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Merila za ocenjevanje so natančneje
opredeljena v razpisni dokumentaciji.
Skupno število možnih točk je 100. Prag
števila točk, nad katerim bo odobreno sofinanciranje je 60 točk. Kolikor se bo po
končanem ocenjevanju izkazalo, da skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja
operacij, ki so dosegli naveden prag števila
točk, presega razpoložljiva sredstva, bodo
sredstva razdeljena glede na višino doseženih točk, pri čemer bodo prednost pri dodelitvi imele operacije z višjim številom točk.
V primeru več operacij z enako oceno se bo
upoštevala višina dobljenih točk pri sklopu
meril »Vpliv na razvoj turizma na turističnem
območju«. Kolikor pa bodo operacije tudi
v tem sklopu dosegle isto število točk, se bo
upoštevala višina dobljenih točk pri sklopu
meril »Kvaliteta operacije«.
Del predvidenih sredstev v okviru razpisa lahko ostane nerazporejen, kolikor vsota
ne zadošča za pokritje celotnega planiranega sofinanciranja, opredeljenega v finančni
konstrukciji vloge, ki bi bila naslednja upravičena do sofinanciranja.
7. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago upravičencem
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Javni razpis
za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih programov za obdobje 2007-2013,
razvojne prioritete Povezovanje naravnih in
kulturnih potencialov, prednostne usmeritve
Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva.
Okvirna višina nepovratnih sredstev po
tem razpisu znaša 1.500.000,00 EUR, in
sicer:
– 1.275.000,00 EUR – namenska sredstva EU – ESRR,
– 225.000,00 EUR – slovenska udeležba.
Sredstva bodo na razpolago v letih 2010
in 2011
Sredstva bremenijo proračunski postavki:
– 6837Razvoj turističnih destinacij-07-13
– EU
– 6959Razvoj turističnih destinacij-07-13
– slovenska udeležba
Delež prispevka EU v celotnih javnih izdatkih znaša 85%.
Višina razpisanih sredstev se lahko poveča za nerazporejena sredstva v okviru iste
proračunske postavke.
8. Višina sofinanciranja
Višina sofinanciranja upravičenih stroškov posamezne operacije lahko dosega
največ 100.000,00 EUR za posamezno operacijo oziroma ne več kot 65% upravičenih
stroškov operacije.
Sredstva za sofinanciranje bodo prejemnikom nakazana na osnovi izstavljenih
zahtevkov za izplačilo, ki bodo popolni in
bodo izkazovali nastanek upravičenih javnih
izdatkov.
Javni razpis se izvaja v skladu s pravilom de minimis, po katerem pomoč, ki
je dodeljena prejemniku, ne sme presegati
zneska 200.000 EUR v obdobju treh let od
zadnjega prejema takšne pomoči.
V primeru ugotovitve financiranja posamezne operacije iz različnih javnih virov,
ki bi imelo za posledico prekoračitev dovoljenega zneska po pravilu de minimis, se
vrednost odobrenih sredstev po tem razpisu zniža do dovoljenega zneska. V primeru
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preveč izplačanih sredstev se od prijavitelja
zahteva vrnitev presežka v realni vrednosti
z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva
nakazila do dneva vračila.
V primeru ugotovitve dvojnega financiranja posamezne operacije se od prijavitelja
zahteva vrnitev presežka v realni vrednosti
z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva
nakazila do dneva vračila.
9. Upravičeni stroški
– Stroški gradnje (pripravljalna gradbena
dela, rušitvena dela (če so predmet gradbenega dovoljenja), gradbena dela, obrtniška
dela, inštalacije, zunanja ureditev in gradbeni nadzor),
– Stroški nakupa nove opreme in naprav.
Davek na dodano vrednost (v nadaljevanju DDV) ni upravičen strošek.
Za upravičene stroške štejejo tisti, ki
bodo nastali na osnovi zavezujočih naročil
za izvedbo planiranih aktivnosti. Predmet
teh naročil mora biti izpolnjen – izvedena
gradnja, opremljanje ali aktivnosti, ki so
predmet sofinanciranja (samo podpis pogodbe z izvajalcem ne zadostuje).
Upravičeni stroški se bodo izkazovali
z originalnimi računi in originalnimi dokazili
o plačilu, ki bodo v postopku izstavitve zahtevka za izplačilo posredovani v preverjanje
ministrstvu in ostalimi dokazili, ki jih določajo Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje
2007-2013.
10. Obdobje za porabo sredstev: začetek
obdobja za porabo sredstev je dan oddaje
vloge na razpis. Posamezna operacija, sofinancirana iz naslova tega razpisa, mora
biti zaključena v roku, ki bo omogočil izdajo
zahtevka za izplačilo najkasneje do 15. 10.
2011.
11. Ostale zahteve
Prijavitelj, katerega vloga bo ocenjena
pozitivno, bo moral:
– upoštevati zahteve glede informiranja
in obveščanja javnosti, v skladu z 9. členom
Uredbe Sveta (ES) št. 1828/2006 (Uradni
list EU L št. 371, 27. 12. 2006, z vsemi
spremembami) in v skladu z Navodili organa upravljanja za informiranje in obveščanje
javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih
v programskem obdobju 2007-2013,
– zagotoviti hrambo in dostop do celotne
dokumentacije v zvezi z operacijo vsem organom, ki so vključeni v spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije javnega
razpisa ob smiselnem upoštevanju določil
90. člena Uredbe ES št. 1083/2006.
– s pogodbo obvezati, da predmeta, sofinanciranega s sredstvi tega razpisa, v skladu s 57. členom Uredbe ES št. 1083/2006
ne bo bistveno spremenil, prodal, oddal
v najem ali leasing tretjim osebam najmanj
za dobo 5 let od zaključka operacije.
– zagotavljati nediskriminacijo in enakost
med spoloma,
– pri izvajanju projektov smiselno zadostiti naslednjim pogojem:
– učinkovitost izrabe naravnih virov
(energetska učinkovitost, učinkovita raba
vode in surovin),
– okoljska učinkovitost (uporaba okolju
prijaznih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov, ločeno zbiranje odpadkov),
– trajnostna dostopnost (spodbujanje
okolju prijaznejših načinov prevoza),

– zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oziroma
strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je to zahtevano).
Ostale zahteve so podrobneje opredeljene v razpisni dokumentaciji.
12. Način prijave
Popolna vloga, pripravljena v skladu
z razpisno dokumentacijo, mora biti dostavljena na naslov: Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana (poslana
priporočeno po pošti ali oddana v vložišče
ministrstva). Vloga mora biti v zaprti ovojnici, na sprednji strani z oznako »Ne odpiraj
– vloga na razpis »Obnova in posodobitev
planinskih postojank« in polnim naslovom
pošiljatelja. Vlog, ki ne bodo ustrezno označene, komisija ne bo obravnavala. Vrnjene
bodo prijavitelju.
Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre, so informacije javnega značaja
razen tistih delov vloge, ki jih prijavitelj posebej označi kot poslovno skrivnost. Poslovna
skrivnost se ne more nanašati na celotno
vlogo ali na dele vloge v zvezi z izpolnjevanjem pogojev ali ocene vloge na podlagi
meril.
13. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog bo 21. 4. 2010. Pri odpiranju se bodo upoštevale vse vloge, ki bodo
oddane v vložišče ministrstva ali poslane
priporočeno po pošti najkasneje do 12. ure,
dne 19. 4. 2010. Vloge, ki bodo prispele po
navedenem roku, bodo zavržene in vrnjene
prijavitelju.
Odpiranje ni javno.
14. Obveščanje o izboru: prijavitelji bodo
o rezultatih razpisa obveščeni v roku 60 dni
od datuma odpiranja vlog. Rezultati razpisa
so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani ministrstva.
15. Razpisna dokumentacija: razpisna
dokumentacija (navodila in obrazci) je dosegljiva na spletni strani www.mg.gov.si ali
v recepciji Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana ali na elektronskem naslovu infoerdf2.mg@gov.si.
16. Dodatne informacije: dodatne informacije so dosegljive na naslovu: infoerdf2.
mg@gov.si. Kontaktna oseba: Marko Podrekar tel. 01/400-32-92, vsak delovni dan med
9. in 10. uro.
Ministrstvo bo organiziralo informativne
dneve. Datumi in druge informacije o informativnih dnevih bodo objavljene na spletnih
straneh: http://www.mg.gov.si.
Ministrstvo za gospodarstvo
Št. 430-8/2010
Ob-2216/10
Na podlagi Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – UPB-4, 126/07 in
48/09), Proračuna Republike Slovenije za
leti 2010 in 2011(Uradni list RS, št. 99/09),
Zakona o izvrševanju proračunov Republike
Slovenije za leti 2010 in 2011 (Uradni list
RS, št. 99/09), Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 13/06, 50/07), Zakona
o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni
list RS, št. 22/06 – UPB1, 61/06 – ZDru-1 in
112/07), Resolucije o Nacionalnem raziskovalnem in razvojnem programu za obdobje
2006-2010 (Uradni list RS, št. 3/06), Uredbe o normativih in standardih za določanje
sredstev za izvajanje Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa (Uradni list
RS, št. 74/04, 32/05, 26/06, 80/07, 89/08,
102/09) in Pogodbe MATERA ERA-NET
št. 016102, Republika Slovenija, Ministrstvo

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo,
Kotnikova 38, 1000 Ljubljana objavlja
4. javni razpis
za sofinanciranje mednarodnih
raziskovalnih projektov v okviru
iniciative MATERA ERA-NET
1. Podatki o proračunskem porabniku:
Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova
38, 1000 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa: predmet 4.
javnega razpisa za sofinanciranje mednarodnih raziskovalnih projektov v okviru iniciative MATERA ERA-NET (v nadaljevanju:
razpis) je sofinanciranje mednarodnih, interdisciplinarnih, inovativnih raziskovalnih
in razvojnih projektov na področju znanosti
o materialih in inženirstvu. Poudarek razpisa
je na naslednjih aplikativnih področjih: Biomateriali za izboljšanje zdravja ljudi, Materiali s po meri narejenimi lastnostmi, Inženirski
materiali z visoko zmogljivostjo. Podrobnejši pregled področij razpisa je objavljen
na http://projects.tekes.fi/opencms/opencms/Projects/MATERA/Call_2010.html.
3. Pogoji sodelovanja
3.1 Države/regije partnerice
V okviru tega razpisa sodelujejo evropske regije in države (v nadaljevanju: države/regije partnerice): Finska, BelgijaFlamska, Belgija-Valonija, Islandija, Izrael,
Italija (ni potrjeno), Luksemburg, Poljska,
Slovenija, Španija-Madrid, Španija-Baskija, Švica, Turčija in Velika Britanija-Severna Irska. Seznam morebitnih drugih sodelujočih držav/regij partneric bo objavljen
na http://projects.tekes.fi/opencms/opencms/Projects/MATERA/Call_2010.html.
Vsaka država/regija partnerica razpisa
bo sofinancirala sodelovanje svojih nacionalnih partnerjev pri projektu v skladu s svojimi nacionalnimi pravili financiranja.
3.2 Upravičenci
Predloge raziskovalnih projektov lahko prijavijo slovenski nacionalni partnerji
v mednarodnem konzorciju s partnerji iz držav/regij partneric (v nadaljevanju: nacionalni partnerji), in sicer slovenske raziskovalne
organizacije, ki izpolnjujejo pogoje v skladu
z veljavnimi predpisi o raziskovalni in razvojni dejavnosti.
Slovenski prijavitelji morajo izpolnjevati
tudi naslednje pogoje:
– na dan 31.12. v letu pred objavo javnega razpisa niso bila v stanju insolventnosti,
kot jo opredeljuje 14. člen Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP)
(Uradni list RS, št. 126/07),
– ne prejemajo, niti niso v postopku pridobivanja finančne pomoči države za reševanje
in prestrukturiranje podjetij v težavah,
– niso za iste stroške že pridobili oziroma
niso v postopku pridobivanja sofinanciranja
iz državnega ali lokalnega proračuna,
– imajo poravnane vse obveznosti do
države.
Dodatni pogoji, ki jih mora vloga izpolnjevati:
– pravočasno oddana predprijava za
projekt,
– pravočasno oddana končna prijava za
projekt.
Oddaja predprijave je pogoj za oddajo
končne prijave.
3.3 Konzorcij
Nacionalni partnerji pri posameznem
projektu sestavljajo mednarodni konzor-

cij (v nadaljevanju: konzorcij). V konzorciju posameznega projekta morata, če je
vključeno majhno ali srednje veliko podjetje
(SME oziroma MSP), sodelovati najmanj
dva partnerja iz 2 različnih držav partneric
MATERA ERA-NET, od katerih mora biti 1
koordinator projekta. V nasprotnem primeru
morajo v konzorciju posameznega projekta
sodelovati najmanj trije partnerji iz najmanj
dveh držav, od katerih mora biti en koordinator projekta. Partnerji iz držav/regij, ki niso
članice 4. razpisa MATERA ERA-NET lahko
sodelujejo v konzorciju kot dodatni partnerji,
če si zagotovijo lastno financiranje.
Vodja slovenskega dela projekta mora
izpolnjevati tudi pogoje iz 29. člena Zakona
o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni
list RS, št. 22/06 – UPB-1, 61/06 – ZDru-1
in 112/07). Kriteriji za izpolnjevanje pogojev
so opredeljeni v Pravilniku za ugotavljanje
izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 41/09).
Zgoraj navedeni pogoji morajo biti izpolnjeni in so predmet preverjanja pred začetkom ocenjevanja. V primeru, da katerikoli
od zgoraj navedenih pogojev ni izpolnjen,
se ocenjevanje ne izvede, vloga pa se zavrne. V primeru, da ministrstvo ugotovi, da
prijavitelj navaja napačne podatke, se vloga
zavrne. Kolikor ministrstvo v fazi preverjanja
ni ugotovilo, da so podatki, ki jih navaja prijavitelj napačni in to ugotovi kadarkoli v času
postopka javnega razpisa ali kadarkoli kasneje, lahko razdre pogodbo s prejemnikom
sredstev in od njega zahteva vračilo sredstev v skladu z določili pogodbe.
4. Višina sredstev
Za sofinanciranje projektov v okviru iniciative MATERA ERA-NET bodo na proračunski postavki 5694 ˝Programi mednarodnega znanstvenega sodelovanja˝ namenjena
sredstva do 1.200.000,00 EUR. Višina sredstev v posameznem letu je odvisna od proračunskih možnosti.
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo RS bo sofinanciralo najbolje ocenjene projekte do porabe sredstev,
vendar le, če se države partnerice soglasno
odločijo, da bodo sofinancirale stroške sodelovanja svojih nacionalnih partnerjev pri
teh projektih. Izbrane projekte bo ministrstvo
sofinanciralo v višini do 65 odstotkov upravičenih stroškov, in sicer vsak projekt največ
do višine 110.000 EUR letno.
Rezultati projekta, financirani iz državnega proračuna, so javni, z omejitvami, določenimi s predpisi, ki urejajo varstvo intelektualne lastnine, varstvo avtorskih pravic in
varstvo podatkov.
5. Obdobje porabe sredstev
Obdobje za porabo sredstev so proračunska leta 2011, 2012, 2013 in 2014. Sredstva za financiranje projektov v letih 2013 in
2014 bodo določena z aneksom k pogodbi,
skladno s proračunskimi možnostmi.
Predvideni rok začetka sofinanciranja je
1. 1. 2011. Rok trajanja izbranih projektov je
največ 36 mesecev (3 leta).
6. Upravičeni stroški in način sofinanciranja
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo RS sofinancira upravičene stroške projekta v skladu z Uredbo o normativih
in standardih za določanje sredstev za izvajanje Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa (Uradni list RS, št. 74/04
in nasl.). Podrobneje so upravičeni stroški
in način financiranja opisani v razpisni dokumentaciji.
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7. Prijava projektov
Postopek razpisa bo potekal v dveh obveznih fazah:
– 1. faza: predprijava (»Pre-Proposal«):
pregled predprijav projektov, preverjanje formalnih pogojev,
– 2. faza: končna prijava (»Full-Proposal«): preverjanje formalnih pogojev, mednarodna strokovna ocena in izbira.
Obe fazi razpisa (predprijava in končna
prijava) sta obvezni za vsak projekt.
Podrobneje je postopek razpisa opisan
v razpisni dokumentaciji.
7.1 Predprijava (Pre-proposal)
Popolna vloga predprijave projekta mora
v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije vsebovati izpolnjeno internetno prijavo,
oddano preko sistema ESS. Povezava do
sistema je dostopna preko spletnega naslova
https://www.madrimasd.org/matera/portal/SubmissionSystem/tabid/382/Default.aspx.
Rok za oddajo internetne predprijave
projekta (»Pre-Proposal«) je 26. 4. 2010 do
18. ure. Predprijavo projekta odda koordinator projekta.
Izbrane prijavitelje, ki bodo izpolnjevali
pogoje v posameznih državah/regijah in na
ravni MATERA, bo Upravni odbor iniciative
MATERA povabil k oddaji končne prijave.
7.2 Končna prijava (Full-proposal)
Končna prijava poteka kot:
– prijava na mednarodni razpis in
– prijava na nacionalni razpis.
Ustrezno označena popolna vloga končne prijave projekta mora v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije vsebovati
izpolnjeno internetno prijavo na mednarodni razpis in prijavo projekta na nacionalni
razpis. Internetno prijavo odda koordinator mednarodnega projekta preko sistema
ESS. Povezava do sistema ESS je dostopna preko spletnega naslova https://www.
madrimasd.org/matera/portal/SubmissionSystem/tabid/382/Default.aspx. Prijavo projekta na nacionalni razpis vodja slovenskega dela projekta odda Ministrstvu za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo RS.
Rok za oddajo končne prijave projekta
(»Full-Proposal«) je 19. 7. 2010, do 18. ure.
8. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– Navodilo za prijavo na javni razpis
– Obrazce:
1. prijavni obrazec predprijave – Obrazec 1 – »Pre-Proposal Form« (Priloga 1),
2. prijavni obrazec končne prijave –
Obrazec 2 – »Full-Proposal Form« (Priloga
2),
3. finančni načrt projekta (Priloga 3),
4. obrazec slovenske prijave projekta
(Priloga 4),
5. osnutek pogodbe o sofinanciranju
(Priloga 5).
Razpisna dokumentacija je na voljo na
spletni strani Ministrstva za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo RS www.mvzt.gov.si
(Javni razpisi).
9. Postopek ocenjevanja oziroma izbire
projektov za sofinanciranje
9.1 Faza predprijave
Upravni odbor iniciative MATERA in komisija Ministrstva za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo pregledata predprijave projektov, v katerih sodelujejo slovenski nacionalni
partnerji.
9.1.1 Preverjanje formalnih pogojev
Komisija Ministrstva za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo bo preverjala ali slo-
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venske raziskovalne organizacije ter vodja
slovenskega dela projekta izpolnjujejo pogoje v skladu z veljavnimi predpisi o raziskovalni in razvojni dejavnosti.
Komisija Ministrstva za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo in Upravni odbor
MATERA bosta preverjala izpolnjevanje
naslednjih formalnih pogojev: skladnost
s področjem razpisa, primernost konzorcija,
ustreznost glede na nacionalne/regionalne
programe in strategije, dodana vrednost
mednarodnega sodelovanja, natančnost
opisa projekta (cilji, delovni program, rezultati) in jasnost, realističnost in opredelitev
izkoriščanja ter širjenja rezultatov.
Na osnovi izpolnjevanja formalnih pogojev v posameznih državah/regijah in na
ravni MATERA ter nacionalnih ocen v posameznih državah/regijah bo Upravni odbor
iniciative MATERA povabil izbrane prijavitelje k oddaji končne prijave.
9.2 Faza končne prijave
Upravni odbor iniciative MATERA in komisija Ministrstva za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo pregledata končne prijave projektov, v katerih sodelujejo slovenski nacionalni partnerji.
9.2.1 Odpiranje vlog
Odpiranje prispelih predlogov projektov
bo izvedeno v roku 14 dni od zaključka razpisnega roka na sedežu Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS.
9.2.2 Preverjanje formalnih pogojev
Vloga se šteje za formalno popolno, če
izpolnjuje pogoje iz točke 2 ter točke 5/II/2
Navodil za prijavo na javni razpis.
9.2.3 Mednarodna strokovna presoja
Vloge, ki bodo pravočasne in popolne
ter bodo zadostile formalnim pogojem, bodo
ocenili mednarodni strokovnjaki v skladu
z določbami razpisa in razpisne dokumentacije.
Kriteriji za oceno projektov so:
– znanstvena in tehnična odličnost,
– kvaliteta in učinkovitost implementacije
in upravljanja,
– potencialni vplivi.
Projekt je pozitivno ocenjen, če vsak izmed kriterijev doseže vsaj tri točke od petih
ter skupno minimalno devet točk (od 15).
Ocenjevalni list je objavljen na: http://projects.tekes.fi/opencms/opencms/Projects/MATERA/Call_2010.html.
Dodatno k mednarodni strokovni presoji,
bodo posamezne države/regije preverjale
ustreznost glede na nacionalne/regionalne
programe in strategije.
Pozitivno ocenjeni projekti, ki so predhodno izpolnili vse pogoje v posameznih sodelujočih državah, bodo razvrščeni v prednostno listo. Na osnovi prednostne liste bo
iniciativa MATERA ERA-NET predlagala
posamezni državi/regiji partnerici, katere
projekte naj sofinancira.
9.2.4 Izbira
O izbiri prejemnikov sredstev odloči minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo bo sofinanciralo le najboljše
projekte slovenskih nacionalnih partnerjev
do porabe sredstev, za katere se države
partnerice soglasno odločijo, da bodo sofinancirale stroške sodelovanja svojih nacionalnih partnerjev pri teh projektih. Če države
partnerice ne dosežejo soglasja o sofinanciranju projektov, pri katerih sodelujejo slovenski nacionalni partnerji, Ministrstvo za
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
ne bo sofinanciralo sodelovanja slovenskih
nacionalnih partnerjev pri takšnih projektih.
Slovenski nacionalni partnerji bodo o rezultatih razpisa glede sofinanciranja slovenskega dela projekta obveščeni v roku 30 dni
od dokončne odločitve iniciative MATERA
ERA-NET o financiranju projektov.
10. Dodatne informacije: dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom so do
zaključka razpisa na voljo na Ministrstvu
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
RS na tel. 01/478-46-24 (mag. Taja Cvetko)
in elektronskem naslovu taja.cvetko@gov.si
v poslovnem času.
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo
Ob-2206/10
Javni razpis
v podporo nacionalnemu sistemu
inovacij
1. Opredelitev vloge neposrednega proračunskega uporabnika in izvajalca razpisa
Neposredni proračunski uporabnik:
Neposredni proračunski uporabnik je
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo, Direktorat za tehnologijo, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju:
ministrstvo). Ministrstvo zagotavlja finančna
sredstva za izvedbo razpisa.
Izvajalec razpisa: izvajalec razpisa je
Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije, Dunajska cesta 22, 1511
Ljubljana (v nadaljevanju: agencija).
2. Pravne podlage za izvedbo javnega
razpisa: Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – UPB-1,
61/06 – ZDru-1, 112/07), Zakon o javnih
agencijah (Uradni list RS, št. 52/02, 51/04 –
EZ-A), Sklep o ustanovitvi Javne agencije za
tehnološki razvoj Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 12/04, 75/06), Zakon o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP in
14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09), Proračun
Republike Slovenije za leto 2010 (Uradni list
RS, št. 99/09), Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2010 in 2011
(Uradni list RS, št. 99/09 – ZIPRS1011),
Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 50/07), Program dela in finančni načrt
Javne agencije za tehnološki razvoj Republike Slovenije za leti 2010 in 2011 (sklep Vlade
RS št. 47601-5/2010/4, z dne 18. 2. 2010),
Pogodbe št. 3211-09-000087, o izvajanju in
financiranju ukrepov za spodbujanje tehnološkega razvoja iz Programa za spodbujanje
tehnološkega razvoja ter informacijske družbe za obdobje 2007–2012, mnenje Ministrstva za finance o shemi ''de minimis'' pomoči
(št. priglasitve: M001-2045419-2010).
3. Predmet, namen in cilj javnega razpisa
3.1 Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov, povezanih z delovanjem tehnološko inovacijskih vozlišč
(technology & innovation hubs), t.j. pravnih oseb, ki samostojno ali v sodelovanju
z drugimi pravnimi osebami, združenimi
v konzorcij, podpirajo tehnološko razvojno
oziroma inovacijsko (TRI) dejavnost pravnih in/ali fizičnih oseb. Partnerji konzorcija
inovacijskih vozlišč morajo imeti ključno
nalogo spodbujati in krepiti inovacijsko dejavnost v organizacijah izven konzorcija,
to je uvajanje novih izdelkov, postopkov in

storitev oziroma tehnoloških in netehnoloških inovacij v podjetjih v zasebnem sektorju izven konzorcija. Inovacijska dejavnost
navznoter, v okviru partnerjev konzorcija,
je dovoljena le za javne zavode, za tiste
vrste inovacijske dejavnosti, ki so skladne
s statusom javnega zavoda. S tem ukrepom Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo (v nadaljevanju ministrstvo)
spodbuja TRI dejavnost, ki je ključna za
uspešno srednjeročno in dolgoročno poslovanje podjetij.
3.2 Namen in cilj javnega razpisa
Namen javnega razpisa je, s sofinanciranjem podpornega okolja za dejavne na
področju tehnološkega razvoja in inovacij,
povečati gospodarsko uspešno inovacijsko
dejavnost v zasebnem sektorju, ki je temeljna za rast in razvoj celotne družbe na osnovi
tehnološko zahtevnejših izdelkov z višjo dodano vrednostjo.
Tehnološko inovacijska vozlišča, aktivna na tem področju, v svojo dejavnost
vključujejo svoje člane – aktivne pravne
osebe v javnem in zasebnem sektorju (gospodarske družbe, javne in zasebne zavode, gospodarska interesna združenja,
društva …) ter fizične osebe (samostojne
podjetnike, zasebne raziskovalce, inovatorje, inventorje, študente, dijake …) in jim
nudijo naslednje oblike pomoči s področja
TRI dejavnosti:
– izvajanje storitev in strokovna pomoč
pri industrijskih raziskavah in tehnološkemu
razvoju, pri prenosu rezultatov raziskovalnorazvojnega dela v gospodarstvo, pri pripravi
raziskovalno-razvojnih projektov ipd.,
– izvajanje storitev in strokovna pomoč
pri zaščiti industrijske lastnine, zamisli, idej,
novosti ipd.,
– usposabljanje in izobraževanje,
– povezovanje in organizacija tematskih
srečanj, delavnic in konferenc,
– vključevanje v evropske iniciative,
– informiranje o tematskih sejmih, poslovnih predstavitvah, seminarjih, delavnicah,
– virtualno povezovanje in informiranje
ter nudenje dostopa do informacijskih baz,
– organizacijo natečajev in podeljevanje
nagrad,
– evidentiranje vključenih pravnih in fizičnih oseb v dejavnost tehnološko inovacijskega vozlišča,
– spodbujanje k širši uvedbi netehnoloških inovacij,
– priprava konkretnih predlogov in izboljšav za nacionalni sistem inovacij v Sloveniji.
Cilj javnega razpisa je podpreti delovanje
predvidoma 15 tovrstnih tehnološko inovacijskih vozlišč in s tem prispevati k dvigu TRI
dejavnosti na različnih področjih zasebnega
sektorja izven konzorcija.
Prednostno bo podprto delovanje enega
tehnološko inovacijskega vozlišča na vsakem izmed naslednjih področij (metodologija je podrobneje navedena v točki 5. tega
javnega razpisa):
(Prioriteta področja podpore TRI dejavnosti iz Nacionalnega raziskovalno razvojnega programa 2006 – 2010),
– A) informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT)a,
– B) napredni (novi) sintetični kovinski in
nekovinski materiali in nanotehnologije,
a

ko.

Vključuje tudi računalništvo in informati-
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– C) kompleksni sistemi in inovativne
tehnologijeb,
– Č) tehnologije za trajnostno gospodarstvoc,
– D) zdravje in znanost o življenjud.
(Doslej uspešna področja podpore TRI
dejavnosti)
– podpora TRI dejavnosti v podjetjih:
– E) splošno za vsa podjetja,
– F) s poudarkom na malih in srednje
velikih podjetjih,
– G) s poudarkom na mednarodni inovacijski dejavnosti,
– H) s poudarkom na ne-tehnoloških
inovacijah oziroma inovacijah v storitvah,
– I) s poudarkom na panogah v težavah (panogah tekstila in usnjarstva),
– J) podpora inovatorjem posameznikom,
– K) podpora TRI med dijaki in študenti.
(Področja podpore TRI dejavnosti, ki odpravljajo sistemske pomanjkljivosti)
– L) podpora sodelovanju javnih raziskovalnih organizacij ter podjetij*,
– M) podpora TRI dejavnosti v najmanj
razvitih regijahe,
– N) podpora kreativni dejavnosti gospodarstvaf.
Znesek na vozlišče bo znašal v povprečju 60.000 EUR za prvih deset najbolje
ocenjenih vlog in 20.000 EUR za naslednjih
pet vlog (enajsta do petnajsta najbolje ocenjena vloga).
4. Pogoji sodelovanja
4.1 Pogoji za tehnološko inovacijska vozlišča
Na javnem razpisu lahko sodelujejo tehnološko inovacijska vozlišča, ki so organizirana v okviru ene pravne osebe ali konzorcija, ki združuje več pravnih oseb.
Prijavitelj (organizacija ali konzorcij) povezuje svoje člane. Člani so inovacijsko aktivni posamezniki v javnem ali zasebnem
sektorju, izumitelji, zasebni raziskovalci,
samostojni podjetniki, inventorji, inovatorji,
študenti, dijaki, upokojenci, ali inovacijsko
aktivne organizacije. Z njimi je imel prijavitelj (organizacija ali konzorcij) stik v obdobju
zadnjih 12 mesecev.
V primeru konzorcija morajo partnerji
konzorcija pred prijavo na javni razpis skleniti dogovor o sodelovanju in ga priložiti
vlogi. Iz dogovora o sodelovanju mora biti
razvidno, da so partnerji konzorcija dosegli
dogovor o neformalni združitvi v tehnološko
inovacijsko vozlišče in določili nosilno pravno osebo – prijavitelja ter ga pooblastili,

– ima vsaj enega redno zaposlenega
s polnim delovnim časom, ki aktivno deluje
v vozlišču,
– kontinuirano opravlja svojo dejavnost
na dan objave tega javnega razpisa v Uradnem listu RS več kot 2 leti (upošteva se
datum vpisa v sodni oziroma drug ustrezen
register) in ustvarja promet iz osnovne dejavnosti.
4.3 Splošni pogoji za prijavitelja in partnerje konzorcija
Prijavitelj in posamezen partner konzorcija morajo izpolnjevati še naslednje splošne
pogoje:
– je pravna oseba (npr. gospodarska
družba, javni ali zasebni zavod, gospodarsko interesno združenje, društvo …), ki ni
lastniško povezana z nobeno drugo pravno
osebo iz konzorcija;
– ima vsaj enega zaposlenega;
– opravlja dejavnost v Republiki Sloveniji;
– niso bila na dan 31. 12. v letu pred objavo javnega razpisa v stanju insolventnosti,
kot jo opredeljuje 14. člen Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP)
(Uradni list RS, št. 126/07, 40/09, 59/09);
– je bil ob zaključku preteklega koledarskega leta glede na dan oddaje vloge
v stanju kapitalske ustreznosti v skladu s 3.
odstavkom 11. člena Zakona o finančnem
poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS,
št. 126/07, 40/09, 59/09); podjetje je kapitalsko ustrezno, če je obseg njegovih dolgoročnih virov financiranja zadosten glede
na obseg in vrste poslov, ki jih opravlja, ter
tveganja, ki jim je izpostavljen pri opravljanju
teh poslov;
– ni v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije,
– ne prejemajo, niti niso v postopku pridobivanja finančne pomoči države za reševanje in prestrukturiranje;
– nima neporavnanih obveznosti do Republike Slovenije;
– ni za iste stroške, ki predstavljajo državno pomoč pridobil in ne pridobiva sofinanciranje iz drugih sredstev evropskega,
državnega ali lokalnega proračuna (na podlagi prejetega sklepa ali sklenjene pogodbe
ali že dejansko izvedenega izplačila);
– ne nastopa več kot v eni vlogi oddani
na ta javni razpis; posamezna pravna oseba
lahko nastopa največ enkrat kot prijavitelj ali
največ enkrat kot partner konzorcija, kolikor
ne nastopa v vlogi prijavitelja; v primeru,
če bo posamezna pravna oseba nastopala
v več kot eni vlogi se bo upoštevala le vloga,
ki je prva prispela na javni razpis, medtem
ko bodo ostale vloge, v katerih nastopa ta
pravna oseba zavrnjene.
– v skupini med seboj lastniško povezanih organizacij lahko v konzorciju kot prijavitelj oziroma partner sodeluje le ena organizacija (gospodarska družba, s.p., zavod).
– vsaka Univerza, kar vključuje vse njene
dele oziroma fakultete, se lahko prijavi samo
na eni vlogi. Če bodo deli ene Univerze nastopali v več kot eni vlogi, se bo upoštevala
le vloga, ki je prva prispela na javni razpis,
medtem ko bodo ostale vloge, v katerih nastopajo deli te Univerze zavrnjene.
Vloge, ki ne bodo izpolnjevale pogojev
v točkah 4.1, 4.2 in 4.3 bodo zavrnjene.
5. Upravičeni stroški
Upravičeni so le stroški povezani z izvajanjem različnih oblik pomoči s področja

b

sov.

Vključuje tudi tehnologije vodenja proce-

c
Energijske in okoljevarstvene tehnologije, tehnologije za racionalno rabo energije, za
izrabo novih in obnovljivih virov energije, za
varno in zdravo okolje, za trajnostno gradnjo,
za zagotavljanje in kontrolo kvalitete okolja (zemlje, gozda, vode, zraka), hrane, zdravja in
izdelkov, ipd.
d
Interdisciplinarne raziskave na področju
naravoslovno-tehniških in biotehniških, farmacevtskih in medicinskih ved, ki so povezane z
zahtevami evropskih direktiv s področja kakovosti življenja.
e
To so statistične regije: Notranjsko kraška,
Spodnje posavska, Zasavska, Koroška, Podravska in Pomurska.
f
Obravnava vloge industrijskega, grafičnega in ostalih področij oblikovanja, vključno z
arhitekturo in tržnim komuniciranjem, ki vključuje kreativne trženjske pristope pri snovanju
in uveljavljanju blagovnih znamk.

da v imenu skupine predloži vlogo na javni
razpis in da v primeru uspešne kandidature
na razpisu zastopa konzorcij proti agenciji
in z agencijo sklene pogodbo. Vsi partnerji konzorcija se morajo hkrati zavezati, da
bodo v primeru uspešne kandidature na razpisu na osnovi dogovora o sodelovanju sklenili pogodbo o sodelovanju, v kateri bodo
dogovorili medsebojne pravice in obveznosti partnerjev konzorcija. Prijavitelj bo moral
pogodbo o sodelovanju predložili agenciji
v roku, predpisanem s strani agencije. Konzorcij lahko poleg prijavitelja združuje še
največ 4 sodelujoče partnerje. V primeru
ko bi vlogo oddal na razpis konzorcij z več
partnerji bo prijavitelj pozvan k zmanjšanju
števila partnerjev. Kolikor dogovor o zmanjšanju števila partnerjev znotraj konzorcija
ne bo dosežen v roku predpisanem s strani
agencije se vloga zavrne.
V primeru uspešne kandidature na razpisu so upravičeni prejemniki odobrenih finančnih sredstev prijavitelj in partnerji konzorcija. Pravico do razdelitve odobrenih
finančnih sredstev med partnerje konzorcija
ima prijavitelj, ki sredstva razdeli v skladu
z dogovorom o razdelitvi aktivnosti in nalog
ter izkazanimi upravičenimi stroški. Prijavitelj konzorcija, ki je hkrati koordinator prijavljenega projekta, zbira zahtevke partnerjev
in jih na zbirnem zahtevku izstavi agenciji
v pogodbenem roku. Na osnovi zbirnega
zahtevka za izplačilo, ki ga pripravi in izstavi
agenciji prijavitelj, agencija nakaže finančna
sredstva neposredno na račune partnerjev
konzorcija, v skladu z izkazanimi upravičenimi stroški. Prijavitelj je odgovoren agenciji
za koordinacijo in izvedbo aktivnosti in nalog, ki izhajajo iz razpisa.
Tehnološko inovacijsko vozlišče se lahko prijavi le na eno izmed 15 področij iz
točke 3.2 Namen in cilj tega javnega razpisa. Kolikor bo v vlogi navedenih več področij bo upoštevano področje, ki je izmed
navedenih področji prvo po abecednem
vrstnem redu.
Tehnološko inovacijsko vozlišče mora
TRI dejavnost krepiti navzven, kar mora
biti jasno razvidno iz vloge. Prijavitelji in
partnerji konzorcija, ki so organizirani po
Zakonu o gospodarskih družbah in želijo
v okviru tega razpisa krepiti TRI dejavnost
navznoter, t.j. v okviru lastne organizacijske
strukture (lastnega ali hčerinskega podjetja ter svojega lastnika), niso upravičeni do
sredstev tega javnega razpisa.
Če iz vloge prijavitelja ni jasna ključna
vloga prijavitelja (organizacije prijaviteljice ali organizacij iz konzorcija) pri izvedbi
vsaj petih dogodkov (podobnih predlaganim
v vlogi) v zadnjih treh letih do 1. 1. 2010, na
ožjem področju, na katerem kandidira, vloga
ne ustreza pogojem razpisa.
4.2 Pogoji za prijavitelja
Prijavitelj mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
– je gospodarska družba ali gospodarsko
interesno združenje, registrirano v skladu
z Zakonom o gospodarskih družbah – ZGD-1
(Uradni list RS, št. 65/2009 – UPB3, 83/09
Odl. US: U-I-165/08-10, Up-1772/08-14,
Up-379/09-8) ali zavod, registriran v skladu z Zakonom o zavodih (Uradni list RS,
št. 12I/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) ali z Zakonom o visokem
šolstvu (ZVis) (Uradni list RS, št. 119/06 –
UPB3, 59/07 – ZŠtip (63/07 popr.), 15/08
Odl. US: U-I-370/06-20, 64/08, 86/09).
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TRI dejavnosti, ki so v skladu z navedenimi
v točki 3.2 Namen in cilj tega javnega razpisa ter ki bodo nastali in bili plačani v obdobju
od 1. 1. 2010 do 30. 10. 2010.
Sofinanciranje se lahko izvede le za
upravičene stroške, ki niso financirani iz drugih javnih finančnih sredstev evropskega,
državnega ali lokalnega proračuna.
Osnova za izplačilo odobrenih sredstev
sta s strani agencije pregledano in odobreno
poročilo o izvedenem programu promocije TRI dejavnosti ter doseženih rezultatih
na področju TRI dejavnosti v letu 2010 ter
pregledan in odobren zbirni zahtevek za
izplačilo, ki ga pripravi prijavitelj in izstavi
agenciji v tiskani in elektronski obliki (CD
ali USB ključek). Razmerje med načrtovanimi in doseženimi rezultati bo upoštevano
kot pomembno merilo pri tovrstnem javnem
razpisu v prihodnjem letu. Prijavitelj mora
poročilo in zahtevek dostaviti na agencijo
najkasneje do 30. 10. 2010.
Upravičeni stroški so:
– stroški dela (do 100% vseh upravičenih
stroškov konzorcija, od tega vsaj 75% stroški zaposlenih in (do 25% avtorski honorarji
fizičnim osebam),
– stroški zaščite pravic intelektualne lastnine (do 15% vseh upravičenih stroškov
konzorcija),
– stroški storitev zunanjih izvajalcev –
pravnih oseb (do 30% vseh upravičenih
stroškov konzorcija),
– stroški materialnih in nematerialnih investicij (do 20% vseh upravičenih stroškov
konzorcija).
DDV ni upravičen strošek. Intenzivnost
sofinanciranja upravičenih stroškov je do
85%.
Stroški dela (A): Upravičeni stroški so
stroški dela, ki ga zaposleni pri prijavitelju
in pri ostalih partnerjih konzorcija opravijo
pri izvajanju dejavnosti tehnološko inovacijskega vozlišča. Stroški dela se prikažejo
z opravljenimi urami. Vrednost ure se določi
glede na višino II. bruto plače zaposlenega z vsemi pripadajočimi davki in prispevki.
Regres ni upravičen strošek. Maksimalna
vrednost ure je 20,00 EUR.
Dokazila: poročilo o opravljenem delu
(datum, število ur, vrednost ure, kratek opis
dela), izjava o vrednosti ure, kopija potrdila
o nakazilu plač
Stroški zaščite pravic intelektualne lastnine (B): Upravičeni stroški so le stroški
zaščite pravic intelektualne lastnine koristnikov storitev tehnološko inovacijskega vozlišča, in sicer le za zaščito industrijske lastnine, za katero je po neodvisnih strokovnih
merilih mogoče pričakovati nekajkrat večji
finančni učinek od porabljenih sredstev za
njeno zaščito. Pravic intelektualne lastnine
se zaradi sofinanciranja ne sme prenašati
na tehnološko inovacijsko vozlišče oziroma
na prijavitelja in partnerje konzorcija in mora
ostati last avtorja oziroma avtorjev, razen za
javne raziskovalne zavode, kjer se prenos
pravic uredi skladno z zakonom.
Dokazila: kopija računa in kopija potrdila
o plačilu računa ter naslednja izjava »Za
intelektualno lastnino, ki smo jo s sofinanciranjem pomagali zaščititi je mogoče po
neodvisnih strokovnih merilih pričakovati nekajkrat večji finančni učinek od porabljenih
sredstev za njeno zaščito.«, ki jo podpiše
odgovorna oseba prijavitelja ali partnerja
konzorcija
Stroški storitev zunanjih izvajalcev (C):
Upravičeni stroški so stroški storitev zu-
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nanjih izvajalcev za potrebe tehnološko
inovacijskega vozlišča, kot so npr. stroški
dela predavateljev preko podjemnih ali avtorskih pogodb, stroški povezani z najemom prostorov za izvedbo usposabljanj,
izobraževanj, tematskih srečanj, konferenc
ali podelitve nagrad, stroški informacijske
podpore virtualnemu povezovanju in informiranju ipd.
Dokazila: kopija računa dobavitelja storitve in kopija potrdila o plačilu računa
V primeru, ko zunanji izvajalec izvaja
storitev po podjemni ali avtorski pogodbi, je
potrebno priložiti naslednja dokazila:
– kopijo pogodbe, iz katere morajo biti
obvezno razvidni naslednji podatki:
– podatki o zunanjem izvajalcu,
– namen sklenitve pogodbe,
– začetni in končni datum izvajanja
dela,
– poročilo o izvedenem delu z izjavo
odgovorne osebe naročnika storitve, da je
bilo delo opravljeno v skladu s pogodbo,
– kopijo obračunskega lista dela, opravljenega po pogodbi,
– poročilo o opravljenem delu
– kopijo potrdila o plačilu.
Stroški materialnih in nematerialnih investicij (D): Upravičeni stroški so stroški nakupa nove razvojno raziskovalne, strojne in
programske opreme za potrebe izvajanja dejavnosti tehnološko inovacijskega vozlišča.
Upravičeni so tudi stroški povezani z aktiviranjem strojne in programske opreme, kolikor so sestavni del računa dobavitelja opreme. Strojna in programska oprema mora
biti nameščena pri prijavitelju in partnerjih
konzorcija in mora biti knjižena kot osnovno
sredstvo. Stroški nakupa opreme prostorov
in investicij povezanih s transportom in transportnimi sredstvi niso upravičeni.
Dokazila: kopija računa in kopija potrdila
o plačilu računa
Velja za dokazovanje upravičenih stroškov C in D:
Zavezanci po ZJN-2 morajo pri dobavi
blaga in storitev delovati skladno s postopki, ki jih zakon za to določa in na agencijo
posredovati dokazila, da so bile storitve in
blago dobavljene skladno z navedenim zakonom.
Velja za dokazovanje upravičenih stroškov A – D:
Ustrezno potrdilo o plačilu je bančni izpisek, iz katerega so razvidni datum plačila,
prejemnik ter namen in višina nakazila.
V primeru pobotanja (kompenzacije) je
ustrezno potrdilo o plačilu obvestilo o opravljeni kompenzaciji, iz katerega mora biti
razvidno, da je znesek iz računa vključen
v kompenzacijo.
Pri delnem uveljavljanju stroškov na računu je treba na računu navesti oziroma
označiti (npr. z markerjem), kateri so upravičeni stroški. V primeru, ko se kot upravičen
strošek uveljavlja le določen delež posameznih zneskov na računu, je potrebno računu priložiti izjavo odgovornega računovodje,
opremljeno s podpisom odgovornega računovodje in z žigom prijavitelja ali partnerja
konzorcija, v kateri se navede ključ (formulo)
za izračun zneska, ki se uveljavlja.
6. Metodologija in merila za ocenjevanje vlog
Vse pravočasne in popolne vloge, ki
bodo zadostile pogojem sodelovanja in bodo
skladne s predmetom in namenom razpisa,
bo ocenila strokovna komisija v skladu z naslednjimi merili:
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OCENA PROGRAMA PODPORE TRI DEJAVNOSTI (Tp)
Merilo
Kakovost in jasnost predstavitve izhodiščnega stanja
Kakovost in jasnost predstavitve načrtovanih dejavnosti v okviru programa ter preglednost in smiselnost
razdelitve nalog med vse sodelujoče pri izvedbi programa
Kakovost in jasnost predstavitve ključnih mejnikov, ki predstavljajo osnovo za spremljanje izvajanja
programa
Kakovost in jasnost predstavitve načrtovanih rezultatov programa, merljivost in oprijemljivost načrtovanih
rezultatov ter pričakovano izboljšanje izhodiščnega stanja v primeru uspešno izvedenega programa
Reference tehnološko inovacijskega vozlišča pri promociji TRI dejavnosti na področju, na katerega se
tehnološko inovacijsko vozlišče prijavlja
Skupaj
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Število točk
10
30
10
20
30
100

Prag: Tp ≥ 60 točk.
OCENA DOSEŽENIH REZULTATOV NA PODROČJU TRI DEJAVNOSTI (Tdr) v zadnjih treh koledarskih letih glede na datum objave
tega javnega razpisa v Uradnem listu RS
Merilo
Število točk/ enoto
Patentiranje (podelitev patenta) v tujini pri ustanovi s statusom za predhodno preizkušanje
Nov izdelek, postopek ali storitev, ki se pomembno razlikuje od ostalih izdelkov, postopkov, storitev (datum,
kratek opis bistvene novosti)
Patentiranje (podelitev patenta) v Sloveniji
Licenciranje na osnovi patenta s predhodnim preizkusom v tujini
Registriran model
Organizacija pogodbene raziskovalno razvojne dejavnosti v vrednosti nad 3.000 EUR
Organizacija pogodbene raziskovalno razvojne dejavnosti v vrednosti nad 20.000 EUR
Ustanovljeno novo tehnološko intenzivno podjetje

3
0,5
1
3
1
1
3
2

OCENA NAČRTOVANIH REZULTATOV NA PODROČJU TRI DEJAVNOSTI (Tnr) V LETU 2010
Merilo
Patentiranje (podelitev patenta) v tujini pri ustanovi s statusom za predhodno preizkušanje
Nov izdelek, postopek ali storitev, ki se pomembno razlikuje od ostalih izdelkov, postopkov, storitev (datum,
kratek opis bistvene novosti)
Patentiranje (podelitev patenta) v Sloveniji
Licenciranje na osnovi patenta s predhodnim preizkusom v tujini
Registriran model
Organizacija pogodbene raziskovalno razvojne dejavnosti v vrednosti nad 3.000 EUR
Organizacija pogodbene raziskovalno razvojne dejavnosti v vrednosti nad 20.000 EUR
Ustanovljeno novo tehnološko intenzivno podjetje

Število točk/ enoto
3
0,5
1
3
1
1
3
2

Skupna ocena oziroma skupno število točk posamezne vloge (i) se določi z naslednjim izrazom:





 =  ⋅           ⋅   
    +  ⋅       +  ⋅      +   ⋅      

pri čemer je
Nfo, i … število fizičnih oseb (članov posameznikov) vključenih v TRI dejavnost tehnološko inovacijskega vozlišča v zadnjih
12 mesecih do 1. 1. 2010 (iz evidence prijavitelja in članov konzorcija),
N p o , … število pravnih oseb (članic organizacij) vključenih v TRI dejavnost tehnološko inovacijskega vozlišča v zadnjih 12 mesecih
do 1. 1. 2010 (iz evidence prijavitelja in članov konzorcija),
i
Tp, i … doseženo število točk pri ocenjevanju programa podpore TRI dejavnosti,
Tdr, i … doseženo število točk pri ocenjevanju doseženih rezultatov na področju TRI dejavnosti v zadnjih treh koledarskih letih
do 1. 1. 2010.
Tnr, i … doseženo število točk pri ocenjevanju načrtovanih rezultatov na področju TRI dejavnosti v letu 2010,
i
… i = 1 … n, pri čemer je n število vlog prispelih na javni razpis.
a
b

Upošteva v vlogi označen podatek, t.j. število fizičnih oseb ali število pravnih oseb.
Vrednost v oklepaju je omejena na 1,5.
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Prag: Ti ≥ 0,55 točke oziroma Ti ≥ 0,27
točke za vloge s področja K. podpora TRI
med dijaki in študenti in vloge s področja H.
podpora TRI dejavnosti v podjetjih s poudarkom na ne-tehnoloških inovacijah oziroma
inovacijah v storitvah
Na vsakem izmed področij, ki so navedena v točki 3.2 Namen in cilj tega javnega
razpisa, bo prednostno podprta ena vloga.
V primeru, da bo na posameznem področju
kandidiralo več vlog, bo sofinanciranje odobreno vlogi, ki bo v postopku ocenjevanja
dosegla večje število točk Ti.
Kolikor na katerem izmed področij ne
bo nobene vloge ali nobena vloga ne bo izpolnjevala vseh pogojev in v postopku ocenjevanja dosegla minimalnega zahtevanega števila točk, bo sofinanciranje odobreno
vlogi oziroma vlogam z najvišjim številom
točk Ti med vsemi vlogami, ki se na svojem
področju niso uvrstile v sofinanciranje, do
predvidene višine zneska za področje, na
katerem nobena vloga ne bo financirana.
Vloge, pri katerih ocena Tp ali skupna
ocena Ti ne bo dosegla praga in vloge, ki
ne bodo uvrščene v seznam izbranih vlog,
bodo zavrnjene.
7. Skupna višina razpisanih sredstev in
obdobje za porabo sredstev
Okvirna skupna višina sredstev, ki je na
razpolago za izvedbo predmeta tega javnega razpisa znaša 700.000,00 EUR.
Financiranje je predvideno iz proračunske postavke 5688 v okviru razvojnega
podprograma 0221 Podpora tehnološkim
razvojnim projektom.
Višina sredstev (VSi), ki bodo odobrena
posameznemu tehnološko inovacijskemu
vozlišču, se bo določila z uporabo naslednjega izraza:
Za prvih deset najbolje ocenjenih vlog:

 =  ⋅

 


∑

[] 

 =

pri čemer je
Ti
i

… skupno število točk posamezne
vloge i,
… i = 1 … n, pri čemer je n število
podprtih tehnološko inovacijskih
vozlišč; vrednost n = 10
(podprtih bo 10 tehnološko
inovacijskih vozlišč).

Za naslednjih pet vlog (ocenjenih z 11.
do 15. najboljšo oceno):

 =  ⋅

 


∑
 =

[] 



pri čemer je
Ti

…

i

…

Skupno število točk posamezne vloge i,
i = 1 … n, pri čemer je n število
podprtih tehnološko inovacijskih vozlišč; vrednost n =
5 (podprtih bo 5 tehnološko
inovacijskih vozlišč).

V primeru 15 podprtih tehnološko inovacijskih vozlišč in ob predpostavki enakih
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ocen Ti lahko posamezno tehnološko inovacijsko vozlišče za prvih deset najbolje ocenjenih vlog prejme povprečno 60.000 EUR
in vozlišče za naslednjih pet vlog povprečno
20.000 EUR. Financirane vloge z največjim
številom točk bodo prejele sorazmerno večji
znesek.
Sredstva bodo dodeljena po pravilu
de minimis. Skupni znesek pomoči dodeljen prejemniku po pravilu de minimis ne
sme preseči v obdobju treh zaporednih let
200.000 EUR, ne glede na obliko ali namen
pomoči. Kolikor posamezne vlogi zaradi prekoračitve pravila de minimis ne bo mogoče
dodeliti vseh sredstev, določenih s pomočjo
zgornjega izraza, bo presežek sredstev razdeljen na ostale odobrene vloge, sorazmerno glede na vrednost Ti.
Obdobje za porabo sredstev je proračunsko leto 2010.
Okvirna višina razpisanih sredstev za
javni razpis se lahko poveča za nerazporejena sredstva v okviru istih proračunskih
postavk.
8. Način prijave in razpisni rok
Rok za oddajo vlog je 22. 4. 2010, do
12. ure. Popolna vloga, v skladu z navodili
iz razpisne dokumentacije, mora biti v enem
izvodu, ne glede na vrsto prenosa te pošiljke, dostavljena v glavno in splošno pisarno
Javne agencije za tehnološki razvoj RS, Dunajska cesta 22, 1511 Ljubljana, do vključno
četrtka, 22. 4. 2010 do 12. ure.
Vloge morajo predlagatelji dostaviti v zaprti ovojnici z oznako »INO – 2010« ter polnim naslovom pošiljatelja na zadnji strani.
9. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog bo izvedla strokovna
komisija, ki jo s sklepom imenuje direktor
agencije. Odpiranje vlog zaradi pričakovanega večjega števila vlog ne bo javno. Odpiranje vlog se bo pričelo 23. 4. 2010 ob
10. uri, v veliki sejni sobi agencije.
Nepravilno označenih (ni razvidno, da
gre za vlogo na razpis ali na kateri razpis
se nanaša) in nepravočasno prispelih vlog
komisija za odpiranje ne bo obravnavala in
bodo neodprte vrnjene pošiljatelju. V primeru ugotovitve formalne nepopolnosti vloge,
bo komisija v roku 8 dni po končanem odpiranju in preverjanju formalne popolnosti
vlog pozvala predlagatelje k dopolnitvi vlog.
Nepopolne vloge, ki jih predlagatelji v roku,
določenem s strani agencije ne bodo dopolnili, bodo zavržene.
10. Obveščanje o izboru
O izboru in dodelitvi sredstev odloči s sklepom direktor agencije. Prijavitelji
bodo o izidu razpisa obveščeni s sklepom
najkasneje v roku 60 dni od datuma odpiranja vlog. Morebitne pritožbe zoper sklep
prijavitelji vložijo na agencijo. Za odločanje
o pritožbi je pristojno ministrstvo. Vložena
pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji. Prijavitelj – pritožnik mora
natančno opredeliti razloge, zaradi katerih
je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne
morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog.
Rezultati razpisa bodo javno objavljeni
na spletnem naslovu agencije (http://www.
tia.si).
Vlagatelji, katerih vloge bodo v postopku
ocenjevanja ocenjene pozitivno, bodo morali upoštevati zahteve glede informiranja in
obveščanja javnosti, za katere bodo podana
jasna navodila kot Priloga k pogodbi.
11. Razpisna dokumentacija: razpisna
dokumentacija (besedilo razpisa, navodila,

obrazci in priloge) je z dnem objave razpisa
v Uradnem listu RS na voljo na spletnem
naslovu agencije http://www.tia.si. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani po
predhodni najavi dvignejo tudi v Glavni in
splošni pisarni agencije pri Anji Drnovšek od
dneva objave v Uradnem listu RS do izteka
prijavnega roka.
12. Dodatne informacije in obveščanje
Vprašanja v zvezi z javnim razpisom se
posredujejo:
– preko obrazca na spletni strani agencije http://www.tia.si ali
– v elektronski obliki na naslov: ino10@
tia.si.
Odgovore bo agencija javno objavila na
spletni strani agencije.
Informativni dan bo 31. 3. 2010 od 10. do
12. ure v Veliki sejni dvorani Slovenijalesa,
Dunajska c. 22, 1000 Ljubljana (pritličje).
Na spletni strani agencije http://www.
tia.si bodo objavljena vsa druga pomembna
obvestila.
Javna agencija za tehnološki razvoj
Republike Slovenije
Št. 430-29/2010-1
Ob-2210/10
Na podlagi 3. in 4. člena Pravilnika o financiranju in sofinanciranju mednarodnega
znanstvenega sodelovanja Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 68/09) in v zvezi
z 12. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 –
uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1
in 112/07), ter Protokola 13. zasedanja Skupnega odbora za znanstveno in tehnološko
sodelovanje med Republiko Slovenijo in
Republiko Madžarsko, podpisanega 16. oktobra 2009 v Budimpešti, Javna agencija za
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije,
Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje
znanstvenoraziskovalnega sodelovanja
med Republiko Slovenijo in Republiko
Madžarsko v letih 2011–2012
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska
cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in madžarskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne
znanstvenoraziskovalne projekte (v nadaljevanju: bilateralne projekte) v letih 2011–2012
na skupno dogovorjenih področjih:
– naravoslovno-matematične vede;
– tehniške vede;
– biotehniške vede;
– medicinske vede;
– okoljske vede;
– nacionalna dediščina in sodobni družbeni izzivi.
Bilateralni projekti trajajo dve leti.
V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenije in Republika Madžarska.
3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni
poziv/razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki
– so vpisani v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti v Republiki
Sloveniji oziroma v register zasebnih raziskovalcev (oboje pri agenciji), ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raz-

22 / 19. 3. 2010 /

587

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

iskovalni in razvojni dejavnosti in predpisi
agencije; ter
– izvajajo s strani agencije financirane
programe dela javnih raziskovalnih organizacij ali s strani agencije financirane oziroma sofinancirane projekte temeljnega ali
aplikativnega raziskovanja, ali odobrene
mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na
področju raziskav in tehnološkega razvoja), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja
raziskav.
4. Cilji javnega razpisa
Cilj javnega razpisa je okrepiti bilateralno
znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Republiko Madžarsko, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in število gostovanj
vrhunskih tujih raziskovalcev v Sloveniji, ter
povečati število prijav slovenskih raziskovalcev na okvirne programe Evropske unije na
področju raziskav in tehnološkega razvoja.
5. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa
Slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta mora izpolnjevati pogoje za
vodjo raziskovalnega projekta, kot jih določa
Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega
projekta (Uradni list RS, št. 41/09).
Pri bilateralnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav. Slovenski in
madžarski vodja morata vložiti prijavi praviloma istočasno in na način, ki ga določata
pristojni instituciji (na Madžarskem: National
Office for Research and Technology, www.
nkth.gov.hu). Kontaktna oseba na madžarski strani je gospod Peter Judak, e-mail:
peter.judak@nkth.gov.hu.
6. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje
Predlog izbora prijav za sofinanciranje
pripravi s strani agencije imenovana strokovna komisija, pri čemer upošteva ovrednotenje kvalitete raziskovalnih projektov,
programov oziroma tehnoloških projektov
po Metodologiji ocenjevanja prijav za (so)
financiranje raziskovalne dejavnosti v letu
2009, poglavje J – Mednarodno znanstveno
sodelovanje, št. 6319-5/2008-1, z dne 3. 3.
2008 in v skladu s sklepom 64. seje ZSA
z dne 16. 3. 2009.
Predlog izbora prijav za sofinanciranje
nato obravnava pristojni mednarodni organ
(Skupni odbor za znanstveno in tehnološko
sodelovanje med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko, v nadaljnjem besedilu:
skupni odbor). Sklep o izboru prijav za sofinanciranje izda Upravni odbor agencije na
podlagi izbire skupnega odbora, na katero
je agencija vezana.
7. Okvirna višina sredstev razpisa in (so)
financiranje projektov
Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega razpisa v celotni razpisni dobi
2011–2012, znaša okvirno 88.000,00 EUR.
Končni dogovor o številu odobrenih projektov in obsegu financiranja bo sprejet na
zasedanju skupnega odbora, ki bo predvidoma potekalo ob koncu leta 2010.
Sofinanciranje v letih 2011–2012 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije
za navedeni leti ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu.
Agencija bo sofinancirala:
– mednarodne prevozne stroške v znesku najugodnejše letalske karte za slovenske raziskovalce ob obiskih na Madžarskem;

Dodatne informacije v zvezi z razpisom
dobijo interesenti na agenciji pri dr. Primožu Pristovšku, po tel. 01/400-59-71, vsak
delavnik od 9. do 12. ure, ali na e-pošto:
Primoz.Pristovsek@arrs.si.
Javna agencija
za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije

– stroške bivanja za madžarske raziskovalce ob obiskih v Sloveniji v Domu podiplomcev (Ljubljana in Maribor) ali izjemoma v primeru zasedenosti domov v hotelu
B kategorije (***), vendar največ do 100
EUR dnevno (za kratke obiske – do 14 dni),
ob daljših obiskih pa v primeru zasedenosti
domov največ do 1.252 EUR mesečno.
– dnevnice za madžarske raziskovalce
ob obiskih v Sloveniji do višine določene
v veljavni uredbi (Uredba o višini povračil
stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov,
ki se ne vštevajo v davčno osnovo, Uradni
list RS, št. 140/06 ter 76/08, v nadaljevanju:
uredba), t.j. 21,39 EUR.
Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po zaključku obiska. Izbrane raziskovalne organizacije madžarskim raziskovalcem,
ne glede na dolžino bivanja (kratki ali dolgi
obiski), izplačajo akontacijo dnevnic ob prihodu v Slovenijo v enkratnem znesku, v višini dnevnic po uredbi za čas trajanja obiska.
8. Predvideni čas izvajanja razpisa je od
1. januarja 2011 do 31. decembra 2012.
9. Rok za predložitev prijav in način predložitve ter opremljenost prijav
Pisne prijave z oznako »Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za sofinanciranje znanstveno raziskovalnega sodelovanja med
Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko v letih 2011–2012« morajo prijavitelji
dostaviti v zaprtih ovojnicah v glavno pisarno agencije. Za pravočasne se štejejo
prijave, ki so pravočasno oddane v pisni in
elektronski obliki. Prijava je oddana pravočasno, če prispe v glavno pisarno agencije
do 30. 4. 2010, najkasneje do 12. ure. Kot
pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane
priporočeno po pošti iz Slovenije do 30. 4.
2010, najkasneje do 12. ure (poštni žig).
V vsaki poslani pošiljki (ovojnici) je lahko
samo ena prijava.
Prijava na javni razpis mora vsebovati v celoti izpolnjena in podpisana prijavna
obrazca A (ARRS-MS-HU-03-A/2010) in
B (ARRS-MS-HU-03-B/2010). Obrazca A in
B, poimenovana ARRS-MS-HU-03-A-2010Pr in ARRS-MS-HU-03-B-2010-Pr (s končnico.doc oziroma.pdf), kjer je Pr priimek slovenskega vodje prijavljenega bilateralnega
projekta, morata najkasneje 30. 4. 2010 do
12. ure prispeti tudi po elektronski pošti kot
prilogi na naslov: razpis-madzarska11-12@
arrs.si (zaradi avtomatičnega procesiranja
podatkov iz obrazca so zaželjeni obrazci
v wordovem formatu). Elektronske prijave
morajo biti vsebinsko popolnoma enake kot
pisne, pri čemer je za identičnost obeh prijav
odgovoren prijavitelj.
Nepravočasnih ali nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijav ne
bo obravnavala in jih bo neodprte vrnila prijavitelju.
10. Datum odpiranja prijav: odpiranje
prijav bo predvidoma 5. 5. 2010, ob 10. uri
v prostorih agencije.
11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: o izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni predvidoma do konca leta 2010.
12. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
Javni razpis in prijavni obrazci bodo od
dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije objavljeni na spletni
strani agencije www.arrs.si, zainteresirani
pa jih lahko dvignejo tudi na agenciji, v enoti
za mednarodno sodelovanje.
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Št. 6130-217/2010/1
Ob-2195/10
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07), Zakona o uresničevanju javnega interesa v kulturi (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08
in 4/10), Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja
knjige (Uradni list RS, št. 19/09) ter Pravilnika o strokovnih komisijah Javne agencije za
knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 19/09) objavlja
javni projektni razpis
za izbor kulturnih projektov na
področjih knjige za leto 2010
(v nadaljevanju: javni projektni razpis 4,
oznaka JR4–knjiga–2010)
1. Naziv in sedež naročnika: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Tržaška
cesta 2, 1000 Ljubljana.
2. Predmet in področje javnega razpisa
Predmet javnega projektnega razpisa
JR4-knjiga-2010 je sofinanciranje kulturnih
projektov na naslednjih področjih knjige:
A) Izdaja knjig
Opredelitev področja: Na področje izdaja knjig lahko prijavitelji prijavijo posamične
knjižne naslove iz naslednjih zvrsti: izvirna
in prevodna leposlovna in humanistična dela
za odrasle, otroke in mladino. Predmet razpisa ni sofinanciranje ponatisov, razen v primeru knjižnih del, ki so temeljnega pomena
za slovensko kulturo ali njeno vključenost
v svetovno književnost. Predmet sofinanciranja tudi niso katalogi razstav, likovne monografije, zborniki simpozijev in priložnostni
zborniki, priročniki in učbeniki ter znanstvene monografije domačih avtorjev.
B) Izdaja revij
Opredelitev področja: Na področju izdaja
revij lahko sodelujejo založniki ali izdajatelji
literarnih in humanističnih revij za odrasle in
otroke/mladino, katerih programska zasnova je usmerjena izključno v objavljanje: izvirnih in prevodnih leposlovnih, esejističnih,
kritiških in humanističnih besedil.
C) Bralna kultura
Opredelitev področja: Projekti bralne kulture so sistematično usmerjeni v razvijanje
in širjenje bralne kulture, promocijo knjig in
branja, ter upoštevajo sodobne didaktične
pristope s področja bralne kulture. Skrbijo za povezovanje različnih subjektov na
področju razvijanja bralne kulture (knjižnice
– knjigarne – založbe – avtorji). Udeleženci aktivno sodelujejo pri izvajanju projekta.
Med projekte bralne kulture ne sodijo kreativne delavnice, ki niso neposredno povezane s knjigo oziroma njenim avtorjem.
D) Literarne prireditve
Opredelitev področja: Literarna prireditev
je zaključena vsebinska celota, usmerjena
v promocijo slovenskih avtorjev ter v promocijo ustvarjalnosti na področju leposlovja
in humanistike. Je eno- ali večdnevni dogodek (t. i. literarni festival), ki vključuje vsaj
3 slovenske avtorje ali izvajalce in poteka
v Sloveniji. Med literarne prireditve šteje tudi
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podeljevanje literarnih nagrad. Med literarne
prireditve ne sodijo novinarske konference
ob izidu knjižnih del in kreativne delavnice,
ki niso neposredno povezane s knjigo oziroma njenim avtorjem.
E) Delovne štipendije
Opredelitev področja: Za dodelitev delovne štipendije lahko kandidirajo slovenski
avtorji, ki imajo status samostojnega kulturnega ustvarjalca na področju knjige.
3. Cilji javnega razpisa
JAK bo kulturne projekte na področjih
knjige v letu 2010 v okviru javnega projektnega razpisa 4 (JR4–knjiga–2010) podpirala v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji:
– izvedba kakovostnih, izvirnih in prepoznavnih projektov s področij izdaje knjig
in revij,
– izvedba projektov bralne kulture, ki
spodbujajo branje različnih ciljnih skupin in
oblikujejo vseživljenjske bralne navade,
– izvedba uveljavljenih literarnih prireditev,
– neposredno podpiranje ustvarjalcev.
4. Okvirna vrednost javnega projektnega
razpisa JR4–knjiga–2010 in obdobje ter način za porabo dodeljenih sredstev
Okvirna vrednost javnega projektnega
razpisa JR4–knjiga–2010 za leto 2010 znaša predvidoma 900.000,00 EUR.
Dodeljena proračunska sredstva bodo
morala biti porabljena v proračunskem letu
2010 oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa
Zakon o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije za leti 2010 in 2011 (Uradni list
RS, št. 99/09).
JAK bo z izbranim prijaviteljem kulturnega projekta sklenila pogodbo o sofinanciranju v okviru proračunskih možnosti.
5. Višina sofinanciranja in upravičeni
stroški
JAK bo izbranim izvajalcem projektov
s področij knjige sofinancirala največ 70%
upravičenih stroškov na prijavljeni kulturni
projekt.
Sredstva sofinanciranja se odobrijo za
upravičene stroške projekta, povezane z izvedbo projekta v letu 2010.
5.1. Upravičeni stroški na področju izdaje knjig
Med upravičene stroške na področju izdaje knjig sodijo:
– sklop A: avtorski honorarji,
– sklop B: tiskarski stroški oziroma stroški elektronske izdaje.
5.2. Upravičeni stroški na področju izdaje revij
Med upravičene stroške na področju izdaje revij sodijo:
– sklop A: avtorski honorarji,
– sklop B: tiskarski stroški.
5.3. Upravičeni stroški na področju bralne kulture
Med upravičene stroške na področju
bralne kulture sodijo:
– sklop A: avtorski honorarji,
– sklop B: stroški organizacije,
– sklop C: stroški promocije.
5.4. Upravičeni stroški na področju literarnih prireditev
Med upravičene stroške na področju literarnih prireditev sodijo:
– sklop A: avtorski honorarji,
– sklop B: stroški organizacije,
– sklop C: stroški promocije.
5.5. Upravičeni stroški na področju delovne štipendije
Znesek delovne štipendije je 12.000,00
EUR bruto.
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6. Pogoji za sodelovanje na javnem projektnem razpisu JR4-knjiga-2010
6.1. Splošni pogoji za sodelovanje na javnem projektnem razpisu JR4-knjiga-2010
Prijavitelji na javnem projektnem razpisu
JR4-knjiga-2010 morajo izpolnjevati naslednje splošne pogoje:
– da so registrirani za opravljanje kulturne dejavnosti (šifra kategorije po Standardni
klasifikaciji dejavnosti – R) ali založniške
dejavnosti (šifra kategorije po Standardni
klasifikaciji dejavnosti – JP58) na področju
Republike Slovenije in/ali v zamejstvu;
– da z JAK nimajo sklenjene Pogodbe
o financiranju in izvedbi javnega kulturnega programa za leto 2010 na istem področju iz naslova javnega razpisa JR7-PROGRAM-2010-2012;
– da prijavljajo kulturne projekte, ki bodo
v celoti realizirani v letu 2010;
– da se z istim kulturnim projektom na
javni projektni razpis JR4-knjiga-2010 prijavljajo samo enkrat;
– da za isti projekt na javni projektni
razpis JR4-knjiga-2010 poda vlogo le en
prijavitelj;
– da za isti projekt in isti namen niso
pridobili sredstev iz državnega oziroma lokalnega proračuna;
– da spoštujejo določila Zakona o avtorski in sorodnih pravicah ter Zakona o obveznem izvodu publikacij.
Dokazilo: prijavni obrazec OBR2 – Izjave
prijavitelja
Za sredstva z javnega projektnega razpisa JR4–knjiga-2010 ne morejo kandidirati
knjigarne.
6.2 Posebni pogoji za sodelovanje na javnem projektnem razpisu JR4-knjiga-2010
6.2.1 Posebni pogoji za področje izdaje
knjig
Prijavitelji na področju izdaje knjig morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določa besedilo točke 6.1 javnega projektnega razpisa
JR4–knjige–2010, izpolnjevati še naslednje
posebne pogoje:
– da so v obdobju 2007-2009 izdali najmanj 6 knjižnih naslovov v slovenščini (prva
izdaja) s področja javnega razpisa oziroma
v primeru prijave elektronskih izdaj, da so
v obdobju 2007–2009 izdali vsaj 6 elektronskih izdaj s področja razpisa, ki so vpisane
v COBISS in dostopne vsaj v NUK;
– da zaprošajo za sofinanciranje največ
6 knjižnih naslovov v slovenskem jeziku
s področij javnega razpisa, ki bodo v knjižni
obliki izšli v letu 2010; oziroma v primeru
prijave elektronskih izdaj za sofinanciranje
največ 6 elektronskih izdaj s področja razpisa, ki omogočajo iskanje, kopiranje in izvoz
besedila ter opreme iz elektronske izdaje,
ki bodo vpisane v COBISS in dostopne vsaj
v NUK;
– da zagotavljajo, da bo knjižni projekt
v tiskani obliki izšel najmanj v 400 izvodih
oziroma da bo v elektronski obliki dostopen
vsaj v NUK;
– da zagotavljajo, da bodo pri izdaji subvencioniranih knjižnih del zagotovili osnovni
izhodiščni avtorski honorar izvirnim ustvarjalcem v višini vsaj 350,00 EUR bruto na
avtorsko polo, prevajalcem pa vsaj 270,00
EUR bruto na avtorsko polo; za izvirno pesniško zbirko pavšal v višini vsaj 2.500,00
EUR bruto, za prevod pesniške zbirke pavšal vsaj v višini 2.000,00 EUR bruto in
za pisca slikanice pavšal vsaj 500,00 EUR
bruto za prvo naklado;

– da predlagajo kulturni projekt, katerega
zaprošeni znesek sofinanciranja ne presega 70% vseh upravičenih stroškov oziroma
največ 15.000,00 EUR na knjigo, da bodo
za izvedbo zaprošenega kulturnega projekta
zagotovili najmanj 30% delež sofinanciranja iz lastnih sredstev ali drugih virov in da
bodo imeli jasno in realno izdelano finančno
konstrukcijo. Prijavljeni kulturni projekt mora
biti finančno uravnotežen, kar pomeni, da
morajo biti prihodki in odhodki prijavljenega
projekta enaki (prihodki = odhodki).
Dokazilo: OBR3 – Finančna konstrukcija
z izjavo
– da pri prijavi na področje izdaja knjig
upoštevajo opis področja oziroma vsebine,
navedene v točki 2 javnega projektnega razpisa 4.
6.2.2 Posebni pogoji za področje izdaje
revij
Prijavitelji na področju izdaje revij morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določa
besedilo točke 6.1 javnega razpisa JR4–
knjige–2010, izpolnjevati še naslednje posebne pogoje:
– da kandidirajo na javnem razpisu z literarno ali humanistično revijo, ki izhaja v slovenskem jeziku in v tiskani obliki vsaj dvakrat letno, tj. dve samostojni številki letno,
v letnem obsegu najmanj 20 AP in v nakladi
najmanj 400 izvodov ter je v tej dinamiki
izhajanja, obsegu in nakladi izhajala tudi
v letu 2009
(Dokazilo: po en izvod vseh izdanih številk v letniku 2009 za revije, ki jih v letu 2009
ni sofinancirala JAK);
– da v primeru, ko imajo iz naslova razpisa za sofinanciranje znanstvenega periodičnega tiska sklenjeno za leto 2010 pogodbo
o sofinanciranju stroškov priprave na tisk,
tiska in lektoriranja, zaprošajo samo za financiranje avtorskih honorarjev;
– da oglasni prostor v reviji ne presega
10% celotnega prostora posamezne številke;
– da predlagajo kulturni projekt, katerega
zaprošeni znesek sofinanciranja ne presega
70% vseh upravičenih stroškov, da bodo za
izvedbo zaprošenega kulturnega projekta
zagotovili najmanj 30% delež sofinanciranja iz lastnih sredstev ali drugih virov in da
bodo imeli jasno in realno izdelano finančno
konstrukcijo. Prijavljeni kulturni projekt mora
biti finančno uravnotežen, kar pomeni, da
morajo biti prihodki in odhodki prijavljenega
projekta enaki (prihodki = odhodki);
Dokazilo: OBR3 – Finančna konstrukcija
z izjavo
– da pri prijavi na področje izdaja revij
upoštevajo opis področja oziroma vsebine,
navedene v točki 2 javnega projektnega razpisa 4.
6.2.3 Posebni pogoji za področje bralne
kulture
Prijavitelji na področju bralne kulture
morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določa besedilo točke 6.1 javnega projektnega
razpisa JR4–knjige–2010, izpolnjevati še
naslednje posebne pogoje:
– da so v obdobju 2007–2009 organizirali vsaj 3 projekte s področja bralne kulture;
– da v prijavljenem projektu sodelujejo
najmanj 3 slovenski avtorji ali izvajalci;
– da zaprošajo za sofinanciranje največ
70% vseh upravičenih stroškov in največ
10.000,00 EUR na projekt in da bodo za
izvedbo zaprošenega javnega kulturnega
projekta zagotovili najmanj 30% delež sofinanciranja iz lastnih sredstev ali drugih virov
in da bodo imeli jasno in realno izdelano fi-
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nančno konstrukcijo. Prijavljeni projekt mora
biti finančno uravnotežen, kar pomeni, da
morajo biti prihodki in odhodki prijavljenega
programa enaki (prihodki = odhodki);
– da upoštevajo najnižji znesek posameznega avtorskega honorarja, ki znaša 150
EUR bruto;
Dokazilo: OBR3 – Finančna konstrukcija
z izjavo
– da v primeru, ko je prijavitelj splošna
knjižnica, prijavi projekte, ki niso sofinancirani v rednem programu dela javnega zavoda
ter le v primeru, da je bilo v letu 2009 med
njenimi nakupi v skladu s smernicami Nacionalnega programa 2008–2011 za 15% vrednosti knjig, ki so izšle s finančno podporo
JAK oziroma Ministrstva za kulturo;
Dokazilo: OBR2 – Izjave prijavitelja
– da pri prijavi na področje bralna kultura
upoštevajo opis področja oziroma vsebine,
navedene v točki 2 javnega projektnega razpisa 4.
6.2.4 Posebni pogoji za področje organizacije literarnih prireditev
Prijavitelji na področju organizacije literarnih prireditev morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določa besedilo točke 6.1 javnega projektnega razpisa JR4–knjige–2010,
izpolnjevati še naslednje posebne pogoje:
– da so v obdobju 2007–2009 organizirali vsaj 3 literarne prireditve;
– da prijavljajo eno-ali večdnevno literarno prireditev, ki poteka na enem ali več
prizoriščih in vključuje sodelovanje najmanj
3 slovenskih avtorjev ali izvajalcev;
– da zaprošajo za sofinanciranje največ
70% vseh upravičenih stroškov in največ
10.000,00 EUR na projekt in da bodo za
izvedbo zaprošenega javnega kulturnega projekta zagotovili najmanj 30% delež
sofinanciranja iz lastnih sredstev ali drugih virov in da bodo imeli jasno in realno
izdelano finančno konstrukcijo. Prijavljeni
projekt mora biti finančno uravnotežen, kar
pomeni, da morajo biti prihodki in odhodki
prijavljenega programa enaki (prihodki =
odhodki);
– da upoštevajo najnižji znesek posameznega avtorskega honorarja, ki znaša 150
EUR bruto;
Dokazilo: OBR3 – finančna konstrukcija
z izjavo
– da pri prijavi na področje literarne prireditve upoštevajo opis področja oziroma
vsebine, navedene v točki 2 javnega projektnega razpisa 4.
6.2.5 Posebni pogoji na področju delovnih štipendij
Prijavitelji na področju delovnih štipendij
morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določa besedilo točke 6.1 javnega projektnega
razpisa JR4–knjige–2010, izpolnjevati še
naslednje posebne pogoje:
– da so vpisani v razvid samozaposlenih
na področju kulture pri Ministrstvu za kulturo
RS, delujejo na področjih knjige ter imajo
stalno bivališče v Republiki Sloveniji;
Dokazilo: Odločba Ministrstva za kul
turo
– da so v obdobju 2006–2009 ali objavili
samostojno knjižno delo ali objavljali v literarnih revijah doma ali v tujini;
– da v letu 2009 niso dobili delovne štipendije na projektnem razpisu JAK (JR1KNJIGA-2009);
– da se zavežejo, da se bodo v primeru
dodeljene ugodnejše štipendije na kakšnem
drugem razpisu tej štipendiji odpovedali.
7. Kriteriji za ocenjevanje in njihova uporaba
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7.1 Področje izdaje knjig
Zap.
Razpisni kriteriji/merila – KP
št.
1. Cilji programa:
– načrtnost in sistematičnost pri izdajanju in uveljavljanju izvirnega in
prevodnega leposlovja in humanistike,
– izpolnjevanje visokih založniških standardov.
2. Vsebinska opredelitev projekta:
– aktualnost in kakovost knjižnega projekta,
– pomen za nacionalno kulturo,
– vsebinska obrazložitev in utemeljitev projekta,
– stopnja izvedljivosti projekta.
3. Reference prijavitelja in izvajalcev:
– reference prijavitelja, prepoznavnost v kulturnem prostoru,
– reference avtorjev in drugih izvajalcev projekta
4. Finančna opredelitev programa:
– stopnja predlagane finančne soudeleženosti prijavitelja z lastnimi ali
pridobljenimi sredstvi,
– glede na obseg in vsebino realno finančno ovrednoten program.
Skupno število točk

Možno
št. točk
20

40

20
20

100

7.2 Področje izdaje revij
Zap.
Razpisni kriteriji/merila – RP
št.
1. Cilji projekta:
– programska profiliranost revije in prepoznavnost v slovenskem
prostoru,
– dostopnost in razširjenost (prodana naklada, število naročnikov)
v slovenskem nacionalnem prostoru in/ali zamejstvu,
– spletna stran revije.
2. Vsebinska opredelitev programa:
– vloga revije v kulturnem življenju,
– kakovost likovno-grafične podobe in izvedbe,
– skupni obseg letnika revije in stopnja izvedljivosti.
3. Reference prijavitelja in izvajalcev:
– reference prijavitelja, reference urednikov, avtorjev in drugih
sodelavcev pri izdajanju revije,
– kontinuiteta in rednost izhajanja.
4. Finančna opredelitev programa:
– stopnja predlagane finančne soudeleženosti prijavitelja z lastnimi ali
pridobljenimi sredstvi,
– realno finančno ovrednoten program izdajanja revije glede na obseg
in vsebino.
Skupno število točk

Možno
št. točk
30

30

20

20

100

7.3 Področje bralne kulture
Zap.
Razpisni kriteriji/merila – BK
št.
1. Cilji projekta:
– celovitost projekta, opredeljenost ciljev in merljivost rezultatov ter
načrtna usmerjenost projekta v razvijanje bralne kulture na regionalni
in nacionalni ravni
– prepoznavnost projekta v slovenskem kulturnem prostoru,
– predviden obseg in dostopnost (število obiskovalcev, bralcev,
udeležencev).
2. Vsebinska opredelitev projekta:
– aktualnost in kakovost projekta,
– vsebinska obrazložitev in utemeljitev projekta,
– pravočasna, uspešna in kakovostna izvedba projekta,
– ustreznost vsebinske in didaktične zasnove projekta glede na ciljno
občinstvo,
– povezovanje s splošnimi in šolskimi knjižnicami, knjigarnami ter
drugimi subjekti, ki delujejo na področju razvijanja bralne kulture,
– opredeljenost aktivnega sodelovanja udeležencev,
– medijski načrt.
3. Reference prijavitelja in izvajalcev:
– reference avtorja, avtorskih skupin ter ostalih izvajalcev in
podizvajalcev projekta,
– reference in stopnja prepoznavnosti prijavitelja projekta.
4. Finančna opredelitev programa:
– stopnja predlagane finančne soudeleženosti prijavitelja z lastnimi ali
pridobljenimi sredstvi,
– glede na obseg in vsebino realno ovrednoten projekta.
Skupno število točk

Možno
št. točk
25

25

25

25

100
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7.4 Področje literarnih prireditev
Zap.
Razpisni kriteriji/merila – LP
št.
1. Cilji projekta:
– celovitost projekta, opredeljenost ciljev in merljivost rezultatov,
– načrtnost, kontinuiteta in sistematičnost uveljavljanja slovenskega
leposlovja in humanistike na regionalni in nacionalni ravni,
– predviden obseg in dostopnost (število obiskovalcev, bralcev, udeležencev).
2. Vsebinska opredelitev projekta:
– aktualnost in kakovost projekta,
– vsebinska obrazložitev in utemeljitev projekta,
– pravočasna, uspešna in kakovostna izvedba projekta,
– doseganje širšega občinstva oziroma različnih ciljnih skupin, odvijanje na več prizoriščih in na širšem območju Slovenije,
– medijski načrt.
3. Reference prijavitelja in izvajalcev:
– reference avtorja, avtorskih skupin ter ostalih izvajalcev in podizvajalcev projekta,
– reference in stopnja prepoznavnosti prijavitelja programa.
4. Finančna opredelitev programa:
– stopnja predlagane finančne soudeleženosti prijavitelja z lastnimi ali
pridobljenimi sredstvi,
– glede na obseg in vsebino realno ovrednoten projekta.
Skupno število točk

Možno
št. točk
25

25

25

25

100

7.5. Področje delovnih štipendij
Zap. Posebni razpisni kriteriji
št.
1. reference avtorjevega dela, obseg opusa
2. prepoznavnost avtorja ali izkazana posebna nadarjenost mlajšega
ustvarjalca
3. kvaliteta, izvirnost, prepoznavnost in umeščenost avtorjevega dela
v slovenskem kulturnem prostoru in/ali v mednarodnem prostoru
Skupno število točk
8. Uporaba kriterijev
8.1 Uporaba kriterijev in povzetek načina
ocenjevanja
Izbrani bodo tisti kulturni projekti, ki bodo
v postopku izbire ocenjeni višje.
Splošni in posebni razpisni kriteriji za
posamezna razpisna področja so ovrednoteni s točkami, pri čemer je pri posameznem
kriteriju navedeno najvišje možno število
točk. Najvišje možno število prejetih točk za
projekt je 100 točk, financirani pa so lahko
projekti, ki prejmejo več kot 81 točk. Višina
odobrenih sredstev za projekt je odvisna od
skupne višine prejetih točk za posamezen
projekt (od 81 do 100 točk), obsega in finančne zahtevnosti projekta ter sredstev, ki
so namenjena razpisu.
8.2 Uporaba kriterijev in povzetek načina
ocenjevanja za delovne štipendije
V postopek izbire za delovne štipendije
se lahko uvrstijo tisti kandidati, ki prejmejo
več kot 81 točk. Izbrani bodo tisti kandidati,
ki bodo v postopku izbire ocenjeni višje.
9. Razpisni rok in način oddaje vlog
Vloga mora biti izpolnjena na predpisanih razpisnih obrazcih za posamezno področje in mora vsebovati vse obvezne priloge
in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Prijavitelj, ki prijavlja več projektov, mora
vsak projekt poslati v ločeni kuverti.
Prijavitelji morajo v celoti izpolnjeno vlogo
predložiti na naslov: JAK, Tržaška cesta 2,
1000 Ljubljana do 16. 4. 2010 oziroma najkasneje tega dne oddati na pošti kot priporočeno pošiljko v zapečateni ovojnici z izpisom
na prednji strani: Ne odpiraj – prijava na
javni razpis za sofinanciranje projektov s področij knjige z oznako JR4–KNJIGA–2010

Možno
št. točk
30
30
40
100

z oznako področja, npr. izdaja knjig. Na hrbtni strani kuverte mora biti obvezno navedba
prijavitelja: uradni naziv in naslov (sedež).
Hkrati mora biti vloga najkasneje tega
dne oddana po elektronski pošti, in sicer
glede na področje razpisa:
– za izdajo knjig: knjige.projektni@jakrs.si,
– za izdajo revij: revije.projektni@jakrs.si,
– za delovne štipendije: delovne.stipendije@jakrs.si,
– za bralno kulturo: bralna.kultura@jakrs.si,
– za literarne prireditve: literarne.prireditve@jakrs.si.
Rok za zbiranje vlog prične teči na dan
objave javnega razpisa JR4–KNJIGA–2010
v Uradnem listu RS, dne 19. 3. 2010 in traja
do izteka zadnjega dne roka za oddajo vlog,
ki je 16. 4. 2010.
Prijava je vložena pravočasno, če jo JAK
prejme, preden se izteče rok za vložitev
prijav. Če se prijava pošlje priporočeno po
pošti, se za dan, ko JAK prejme prijavo,
šteje dan oddaje na pošto. Prijavo je možno
oddati osebno na naslovu JAK, vsak delavnik med 10. in 12. uro.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji javnega projektnega razpisa JR4–knjiga–2010.
Nepravočasno oddane vloge bodo izločene iz nadaljnje obravnave s sklepom
o zavrženju (peti odstavek 117. člena v povezavi s tretjim odstavkom 100. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za
kulturo – Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1,
56/08 in 4/10).
Prijavitelji, ki ne bodo izpolnjevali predhodno navedenih splošnih in posebnih pogojev za posamezno razpisno področje, bodo
kot neupravičene osebe izločeni iz nadaljnje
obravnave s sklepom o zavrženju (peti odstavek 117. člena v povezavi s tretjim odstavkom 100. člena Zakona o uresničevanju
javnega interesa za kulturo – Uradni list RS,
št. 77/07 – UPB1 in 56/08).
10. Način obravnavanja vlog in odločanje
o izboru
Vloge, prispele na javni projektni razpis
JR4–knjiga–2010, bo odpirala odpiralna komisija JAK.
JAK bo prijavitelje, katerih vloge bodo
formalno nepopolne, pozvala, da jih v roku
petih dni dopolnijo.
Če prijavitelji ne bodo dopolnili formalno
nepopolnih vlog v zahtevanem roku, bodo
vloge s sklepom o zavrženju izločene iz nadaljnje obravnave (šesti odstavek 117. člena
v povezavi s tretjim odstavkom 100. člena
Zakona o uresničevanju javnega interesa za
kulturo – Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1,
56/08 in 4/10).
Pravočasne in popolne vloge ter vloge
upravičenih oseb bodo predložene v obravnavo pristojnim strokovnim komisijam JAK.
O dodelitvi sredstev bo na podlagi poročila pristojnih strokovnih komisij JAK odločil
direktor JAK z odločbo o sofinanciranju posameznega kulturnega projekta.
11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa JR4-knjiga-2010,
– prijavni obrazec OBR1– Predstavitev
projekta (za posamična področja),
– prijavni obrazec OBR2 – Izjave prijavitelja (za posamična področja),
– prijavni obrazec OBR3 – Finančna konstrukcija projekta (za posamična področja),
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– prijavni obrazec OBR4 – Vzorec pogodbe o sofinanciranju kulturnega projekta
(za posamična področja).
Razpisna dokumentacija je na voljo na
spletni strani JAK www.jakrs.si, kjer so tudi
vsi drugi podatki, povezani z izvedbo javnega razpisa (zakonski in podzakonski akti,
imena članov strokovnih komisij idr.).
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani v razpisnem roku dvignejo v glavni pisarni JAK, vsak delovnik med 10. in
12. uro.
12. Pristojni uslužbenci za informacije
in pojasnila
Področje
izdaja knjig
izdaja revij
delovne štipendije
bralna kultura
literarne prireditve

Uslužbenec
Vlasta Vičič
Vlasta Vičič
Vlasta Vičič
Tjaša Urankar
Tjaša Urankar

Telefon
01/369-58-26
01/369-58-26
01/369-58-26
01/369-58-25
01/369-58-25

E-pošta
vlasta.vicic@jakrs.si
vlasta.vicic@jakrs.si
vlasta.vicic@jakrs.si
tjasa.urankar@jakrs.si
tjasa.urankar@jakrs.si

Informacije lahko dobite po telefonu in
elektronski pošti JAK, vsak delavnik med
10. in 12. uro.
13. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: JAK bo prijavitelje o izidih javnega razpisa obvestila najkasneje v dveh mesecih
po zaključku odpiranja vlog, ki se bo pričelo
22. 4. 2010.
Javna agencija za knjigo
Republike Slovenije
Ob-2211/10
Na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2010 in 2011 (Uradni list RS,
št. 99/09), Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02
– ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO,
109/08, 49/09), Proračuna Republike Slovenije za leto 2010 (Uradni list RS, št. 99/09),
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 50/07, 61/08 in 99/09 – ZIPRS1011), Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB1 in 59/99), Operativnega programa razvoja človeških virov
za obdobje 2007 – 2013, ki ga je komisija
potrdila z odločbo št. K (2007) 5744 dne
21. 11. 2007 (CCI 2007 SI 051 PO 001),
Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 107/06
– UPB1, 114/06 – ZUTPG, 59/07 – ZŠtip
(63/07-popr.), Pravilnika o izvajanju ukrepov
aktivne politike zaposlovanja (Uradni list RS,
št. 5/07, 85/08 in 25/09), Programa ukrepov aktivne politike zaposlovanja za obdobje
2007–2013, ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije s sklepom, št. 11002-2/2006/4,
(sprejet na 98. redni seji, 23. 11. 2006), Načrta izvedbe Programa ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leti 2010 in 2011, ki
ga je sprejela Vlada Republike Slovenije na
60. Redni seji, 24. 12. 2009, Kataloga ukrepov aktivne politike zaposlovanja (objavljen
na: http://www.ess.gov.si/slo/Dejavnost/Programi/programi.htm), Zakona o spremljanju
državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04),
Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki
Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013
(Uradni list RS, št. 17/09, 40/09 in 3/2010),
Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne
11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem
socialnem skladu in Kohezijskem skladu in
razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999 (OJ
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L 210/2006) z vsemi spremembami, Uredbe
(ES) št. 1081/2006 Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 5. julija 2006 o Evropskem
socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe
(ES) št. 1784/1999 (OJ L 210/2006) z vsemi spremembami, Uredbe Komisije (ES)
št. 1828/2006 z dne 8. decembra 2006
o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES)
št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem
socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter
Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega
parlamenta in Sveta o Evropskem skladu
za regionalni razvoj (OJ L 371/2006) z vsemi spremembami, Uredbe Komisije (ES)
št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive
s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88
Pogodbe (Uredba o splošnih skupinskih izjemah) (OJ L 214/2006), Priglašene sheme
državnih pomoči »Programi zaposlovanja«,
številka priglasitve: BE01-5022860-2008,
dne 31. 12. 2008 z vsemi spremembami,
Odločbe št. OP RČV/2/1/04-0-MDDSZ o dodelitvi sredstev za program »Spodbujanje
zaposlovanja težje zaposljivih brezposelnih
oseb – Zaposli.me« z dne 23. 1. 2009 z vsemi spremembami in na podlagi Pogodbe
št. 2611-09-038404 o sofinanciranju programa ZAPOSLI.ME/ Spodbujanje zaposlovanja
težje zaposljivih brezposelnih oseb« (ISARR
koda OP13.2.2.1.04.0001) v okviru 2. razvojne prioritete Spodbujanje zaposljivosti iskalcev dela in neaktivnih ter 2.1. prednostne
usmeritve Spodbujanje zaposljivosti iskalcev
dela in neaktivnih Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013,
z dne 28. 1. 2009 ter aneksov k tej pogodbi,
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje,
Ljubljana, Rožna dolina, Cesta IX/6, objavlja
javni razpis
za program »zaposli.me/ spodbujanje
zaposlovanja težje zaposljivih
brezposelnih oseb«
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje, Rožna dolina, Cesta IX/6,
p. p. 2962, 1001 Ljubljana (v nadaljevanju:
Zavod).
2. Predmet, namen, ciljne skupine in cilj
javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je subvencioniranje zaposlitve težje zaposljivih brezposelnih oseb z namenom spodbujanja njihovega
zaposlovanja. Do subvencije so upravičeni
tržni delodajalci, ki izpolnjujejo vse pogoje
tega javnega razpisa in ki za polni delovni čas 40 ur tedensko za obdobje najmanj
enega leta zaposlijo osebo s statusom brezposelne osebe, ki izpolnjuje vsaj enega od
naslednjih kriterijev:
– je starejša od 50 let,
– je mlajša od 25 let in v zadnjih 6 mesecih ni imela redno plačane zaposlitve,
– je iskalec prve zaposlitve in je pridobila
strokovno ali poklicno izobrazbo pred manj
kot dvema letoma ter je vsaj 6 mesecev prijavljena v evidencah Zavoda,
– je mlajša od 30 let z dokončano vsaj
univerzitetno izobrazbo (VII. stopnjo izobrazbe) in ima poklic, ki se uvršča med suficitarne v pregledu suficitarnih in deficitarnih
poklicev in poklicnih področij ter v zadnjih
6 mesecih ni imela redno plačane zaposlitve (seznam je objavljen na spletni strani:
http://www.ess.gov.si/slo/Dejavnost/Programi/programi.htm),
– ni dosegla stopnje srednjega strokovnega izobraževanja, srednjega poklicnega,
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tehniškega izobraževanja oziroma splošnega srednjega izobraževanja,
– je prijavljena v evidencah Zavoda 12
mesecev v zadnjih 16 mesecih razen osebe
vključene v javna dela.
Kot redno plačana zaposlitev se šteje
vsaka zaposlitev, za katero je sklenjena pogodba o zaposlitvi v skladu z veljavnim Zakonom o delovnih razmerjih.
Cilj javnega razpisa je zaposlitev 4500
brezposelnih oseb, od tega vsaj 2475 žensk
oziroma 55%.
3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Izpolnjevanje v nadaljevanju navedenih
pogojev vlagatelji dokazujejo z izjavo, ki
je sestavni del razpisne dokumentacije in
jo morajo predložiti k vsaki vlogi. Vlagatelji
s podpisom izjave iz razpisne dokumentacije dovoljujejo naročniku, da v uradnih evidencah državnih organov in nosilcev javnih
pooblastil preverijo izpolnjevanje pogojev za
sodelovanje na tem javnem razpisu.
3.1. Splošni pogoji
Na javni razpis se lahko prijavijo tržni
delodajalci. Za tržne delodajalce po tem
javnem razpisu se štejejo delodajalci, ki so
v preteklem poslovnem letu več kot 50%
prihodkov ustvarili s prodajo blaga in storitev na trgu.
Vlagatelji lahko na tem razpisu s posameznimi vlogami kandidirajo na več razpisnih rokov s tem, da je število subvencioniranih zaposlitev težje zaposljivih brezposelnih
oseb pri vlagatelju omejeno na:
– največ 2 zaposlitvi, če ima vlagatelj od
predložitvi prve vloge zaposlenih od 0 do
vključno 5 delavcev;
– največ 10 zaposlitev, če ima vlagatelj
ob predložitvi prve vloge zaposlenih nad 5
delavcev.
Projekt je izvajalec (delodajalec) izbran
na tem javnem razpisu, s katerim bo po prvi
izbrani vlogi sklenjena pogodba o dodelitvi
subvencije za zaposlitev. V primeru ponovnega kandidiranja pa bo na podlagi izpolnjevanja pogojev za vsako naknadno izbrano
vlogo sklenjen aneks k pogodbi.
Vlagatelji morajo izpolnjevati naslednje
splošne pogoje:
– da so najmanj eno leto registrirani za
opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji,
– da so v preteklem poslovnem letu več
kot 50% prihodkov ustvarili s prodajo blaga
in storitev na trgu,
– da v zadnjih 12 mesecih pred mesecem oddaje vloge niso zmanjševali števila
zaposlenih, razen iz dopustnih razlogov, ki
so navedeni v razpisni dokumentaciji,
– da do Zavoda nimajo neporavnanih
obveznosti iz naslova dodelitve sredstev aktivne politike zaposlovanja,
– da niso v stečajnem postopku, postopku prenehanja, postopku prisilne poravnave
ali v likvidaciji,
– da niso v procesu prestrukturiranja po
Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (ZPRPGDT-UPB2) (Uradni list RS, št. 44/07),
– da niso prejeli, niti niso v postopku za
pridobitev drugih javnih sredstev, s katerimi
bi bila presežena polovica stroška, ki zajema: neto plačo, obvezne prispevke iz plače
(prispevki delojemalca), akontacijo dohodnine in obvezne prispevke na plačo (prispevki
delodajalca),
– da imajo poravnane vse davke in druge
obvezne dajatve v Republiki Sloveniji zapa-
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dle do vključno zadnjega dne meseca pred
vložitvijo vloge,
– da je v zadnjih 6 mesecih delavcem
izplačeval plače v zakonsko ali pogodbeno
dogovorjenih rokih,
– da je pred predložitvijo vloge na podlagi objave prostega delovnega mesta že
izbral brezposelne osebe iz ciljnih skupin in
o tem s Sporočilom o izidu posredovanja za
zaposlitev obvestil Zavod.
Zavod bo izpolnjevanje pogojev preverjal
na dan prispetja vloge na javni razpis, razen
za pogoja iz tretje in osme alinee.
Izpolnjevanje pogoja o poravnanih davkih in drugih obveznih dajatvah v RS zaradi
tehničnih ovir vlagatelji, ki bodo vloge podali na 1. (dne 30. 4. 2010) in 2. (dne 28. 5.
2010) razpisni rok dokazujejo s potrdilom
davčnega urada RS. Za vse naslednje razpisne roke, bo Zavod podatke davčnega
urada RS pridobil v času odločanja o vlogi
po uradni dolžnosti. Primer: Za razpisni rok
dne 30. 4. 2010 morajo vlagatelji imeti poravnane vse zapadle obveznosti do vključno
dne 31. 3. 2010 ne glede na datum izdaje
potrdila, ki ga morajo predložiti Zavodu.
3.2. Posebni pogoji
Javni razpis se izvaja po pravilih državnih pomoči. Dodelitev sredstev v okviru namena tega javnega razpisa za prejemnika
zato predstavlja državno pomoč, ki jo je
potrebno upoštevati pri kumulaciji z drugimi javnimi viri za isti namen, ki jih je prejel
skladno s shemo državnih pomoči »Programi zaposlovanja« številka priglasitve:
BE01-5022860-2008 z dne 31. 12. 2008
z vsemi spremembami. Tako v primeru, da
prejemnik za namen zaposlitve posamezne brezposelne osebe, prejme sredstva
tudi iz drugih javnih virov, ta sredstva, skupaj s sredstvi, prejetimi po tem razpisu, ne
smejo preseči polovice stroška, ki zajema:
neto plačo, obvezne prispevke iz plače (prispevki delojemalca), akontacijo dohodnine
in obvezne prispevke na plačo (prispevki
delodajalca).
Do pomoči za zaposlovanje niso upravičeni delodajalci, ki:
– poslujejo v sektorju S.13 – država
(Standardna klasifikacija institucionalnih sektorjev (SKIS), ki je objavljena na; http://www.
stat.si/klasje/tabela.aspx?cvn=3347),
– poslujejo v sektorju S.15 – Nepridobitne inst. stor. gospodinjstvom (SKIS),
– bodo zaposlili brezposelno osebo
v dejavnosti N78 – Zaposlitvene dejavnosti
(Standardna klasifikacija dejavnosti (SKD),
ki je objavljena na http://www.stat.si/klasje/tabela.aspx?cvn=4978),
– bodo zaposlili brezposelno osebo v dejavnosti B – Rudarstvo (SKD).
Kolikor je delodajalec registriran tudi za
druge dejavnosti, ki s tem javnim razpisom
niso izločene, lahko pridobi subvencijo za
zaposlitev pod pogojem, da brezposelno
osebo zaposli v teh drugih dejavnostih.
Do pomoči za zaposlitev brezposelnih
oseb po tem razpisu niso upravičeni:
– izbrani vlagatelji za zaposlitev brezposelno osebo, ki je bila v obdobju 12 mesecev pred prijavo na Zavodu zaposlena pri
njem ali pri z njim povezani fizični ali pravni
osebi,
– brezposelne osebe za samozaposlitev v lastniški gospodarski družbi, ki jo tudi
osebno vodijo in
– fizične osebe, ki so uveljavile ugotavljanje davčne osnove od odhodkov iz dejavnosti z upoštevanjem normiranih odhod-
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kov in sicer v poslovnem letu, za katerega
so uveljavile tak način ugotavljanja davčne
osnove.
3.3. Dodatni pogoji
3.3.1. Dodatni pogoji – za vlagatelje z že
sklenjeno pogodbo o dodelitvi subvencije
Vlagatelj, ki je bil na podlagi svoje vloge
na tem razpisu že izbran in je bila z njim že
sklenjena pogodba o dodelitvi subvencije
in/ali aneks k tej pogodbi mora ob odločitvi
o ponovni vlogi poleg splošnih in posebnih
pogojev (točka 3.1. in 3.2.) izpolnjevati še
naslednja pogoja:
– da je realiziral vse zaposlitve iz že sklenjenih pogodb o dodelitvi subvencije in/ali
aneksov k tej pogodbi oziroma je v soglasju
z Zavodom ugotovil, da pogodbe in/ali aneksa iz objektivnih razlogov ni bilo mogoče
realizirati v celoti in/ali
– da je vrnil vsa sredstva, za katera je
naročnik vzpostavil terjatev na podlagi že
sklenjene pogodbe o dodelitvi subvencije
in/ali aneksa k tej pogodbi.
3.3.2. Dodatni pogoj – za zavarovanje
izpolnitve pogodbenih obveznosti
Z vlagatelj, ki bodo na podlagi tega razpisa upravičeni do dodelitve subvencije v višini, ki dosega 28.000 EUR, bo pogodba
ali aneks k pogodbi sklenjen pod odložnim
pogojem, da kot sredstvo za zavarovanje
svojih obveznosti predložijo menico s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje, ki po
vsebini ne sme odstopati od vzorca, določenega v razpisni dokumentaciji.
4. Merila za izbor
Merila za izbor predlagane subvencionirane zaposlitve znotraj posamezne vloge

Točke

1.

Izbrana brezposelna oseba je starejša od 50 let

10

2.

Izbrana brezposelna oseba je iskalec prve zaposlitve in je pridobila strokovno ali poklicno izobrazbo pred manj
kot dvema letoma ter je vsaj 6 mesecev prijavljena v evidencah Zavoda

10

3.

Izbrana brezposelna oseba ni dosegla stopnje srednjega strokovnega izobraževanja, srednjega poklicnega,
tehniškega izobraževanja oziroma splošnega srednjega izobraževanja

10

4.

Izbrana brezposelna oseba je mlajša od 25 let in v zadnjih 6 mesecih ni imela redno plačane zaposlitve

10

5.

Izbrana brezposelna oseba je mlajša od 30 let z dokončano vsaj univerzitetno izobrazbo (VII. stopnjo) in
ima poklic, ki se uvršča med suficitarne v pregledu suficitarnih in deficitarnih poklicev in poklicnih področij ter
v zadnjih 6 mesecih ni imela redno plačane zaposlitve

10

6.

Izbrana brezposelna oseba je prijavljena v evidencah Zavoda 12 mesecev v zadnjih 16 mesecih

20

7.

Izbrana brezposelna oseba je iz ciljne skupine in je hkrati ženska

10

8.

Izbrana brezposelna oseba je iz ciljne skupine in ima hkrati status invalida

20

9.

Zaposlitev bo realizirana na območju A, v skladu s sklepom o določitvi in razvrščanju območja z višjo stopnjo
brezposelnosti od povprečne v Republiki Sloveniji ter določanja ukrepov aktivne politike zaposlovanja, veljavnem
v času odločanja

10

10.

Zaposlitev bo realizirana na območju B, v skladu s sklepom o določitvi in razvrščanju območja z višjo stopnjo
brezposelnosti od povprečne v Republiki Sloveniji ter določanja ukrepov aktivne politike zaposlovanja veljavnem
v času odločanja

7

11.

Zaposlitev bo realizirana na območju C, v skladu s sklepom o določitvi in razvrščanju območja z višjo stopnjo
brezposelnosti od povprečne v Republiki Sloveniji ter določanja ukrepov aktivne politike zaposlovanja veljavnem
v času odločanja

3

/

Maksimalno število točk

80

/

Minimalno število točk, da se delovno mesto izbere

10

Točkovanje po merilih za izbor je natančneje obrazloženo v razpisni dokumentaciji.
Izbrane bodo vloge za delovna mesta, ki
bodo ocenjena z najmanj 10 točkami.
V primeru večjega števila predloženih
vlog od razpoložljivih sredstev, bodo izbrane
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tiste vloge, ki bodo zbrale višje število točk.
V primeru, da bodo predlagane zaposlitve
ocenjene z enakim številom točk, imajo
prednost pri izbiri zaposlitve na območju
ABC. V primeru, da le-teh ni, pa tiste, ki so
prej prispele v vložišče Zavoda.
5. Višina sredstev, ki so na razpolago za
javni razpis in obdobje financiranja
Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za
obdobje 2007–2013, 2. razvojne prioritete
»Spodbujanje zaposljivosti iskalcev dela
in neaktivnih«, 2.1. prednostne usmeritve
»Spodbujanje zaposljivosti iskalcev dela in
neaktivnih«, operacije »Zaposli.me/ Spodbujanje zaposlovanja težje zaposljivih brezposelnih oseb«.
Okvirna višina sredstev, ki je zagotovljena v proračunu Republike Slovenije za leti
2010 in 2011 je skupaj 18.000.000,00 EUR.
Sredstva so v višini 85% sofinancirana iz
sredstev Evropskega socialnega sklada in
15% sredstev iz proračuna Republike Slovenije.
V primeru pridobitve dodatnih sredstev
bo Zavod v Uradnem listu RS in na svojih
spletnih straneh objavil povečanje razpisanih sredstev in morebitne dodatne roke.
6. Vrsta in višina stroškov, ki se krijejo
v okviru instrumenta
Upravičen strošek je subvencija za zaposlitev, ki znaša 4.000,00 EUR za enoletno
zaposlitev brezposelne osebe, ki ustreza kriterijem iz drugega poglavja javnega razpisa
ter se izplača v enkratnem znesku po zaposlitvi brezposelne osebe. Izplačilo bo izvedeno najkasneje v 120 dneh od predložitve
popolnega zahtevka za plačilo subvencije,
ki ga izvajalec naslovi na pristojno območno
službo Zavoda.
Za vsako subvencionirano zaposlitev
mora izvajalec predložiti zahtevek in dokazila:
– kopijo obrazca M-1/M-2,
– kopijo pogodbe o zaposlitvi.
Izvajalec je dolžan zagotoviti revizijsko
sled s hrambo dokumentacije v zvezi s predmetom pogodbe še najmanj 10 let po poteku
subvencionirane zaposlitve.
V končnem poročilu za vsako zaposlitev
izvajalec poda izjavo:
– da je bila vključena oseba pri izvajalcu
zaposlena neprekinjeno 12 mesecev,
– o morebitnem podaljšanju pogodbe
o zaposlitvi vključene osebe z navedbo obdobja podaljšanja zaposlitve,
– da je vključeni osebi izplačeval plačo,
skladno s pogodbo o zaposlitvi na njihove
transakcijske račune, in ji izplačal tudi druge
prejemke in prispevke, skladno z veljavnimi
predpisi iz področja delovno pravne, davčne
in plačne zakonodaje, kar lahko izkaže z verodostojnimi računovodskimi listinami,
– da višina vseh prejetih javnih sredstev
za zaposlitev brezposelne osebe, skupaj
s subvencijo prejeto v okviru tega javnega razpisa, ni presegla polovice stroška,
ki zajema: dejansko izplačane neto plače,
obvezne prispevke iz plače (prispevki delojemalca), akontacijo dohodnine in obvezne
prispevke na plačo (prispevki delodajalca)
v zvezi z zaposlitvijo posamezne vključene
osebe,
– da bo zagotovil revizijsko sled s hrambo dokumentacije v zvezi s predmetom pogodbe še najmanj 10 let po izteku subvencionirane zaposlitve,
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– da bo še 10 let po zaključku pogodbenih obveznosti omogočil tehnični, administrativni in finančni nadzor s strani pristojnih
organov RS in Evropske skupnosti,
– da je vodil ločen knjigovodski sistem ali
ustrezno knjigovodsko evidenco za vse transakcije v zvezi s predmetom pogodbe,
– da je zagotavljal informiranje in obveščanje javnosti o projektu v skladu z navodili
organa upravljanja, posredniškega telesa in
9. členom Uredbe komisije EU št. 1828/2006
z dne 8. 12. 2006.
7. Roki in način predložitve vlog
Vloge morajo biti predložene v zaprti
ovojnici in morajo imeti prilepljen izpolnjen
obrazec (preglednico) iz III. točke razpisne
dokumentacije oziroma morajo biti na ovojnici izpolnjeni vsi elementi, ki so zahtevani
z obrazcem iz III. točke razpisne dokumentacije.
Nepravilno izpolnjene in označene pisemske ovojnice bodo neodprte vrnjene
vlagatelju. Za nepravilno izpolnjene oziroma označene ovojnice se ne šteje opustitev
označbe »Vloga« oziroma »Dopolnitev vloge«. Naročnik ne prevzema odgovornosti za
vloge, ki bodo poslane po pošti.
V primeru poziva na dopolnitev vloge, se
dopolnitev označi z: »Ne odpiraj – dopolnitev vloge na Javni razpis Zaposli.me/«.
7.1 Roki za predložitev vlog
Kot pravočasne se bodo upoštevale vloge, ki bodo prispele v vložišče območne
službe Zavoda, do predpisanega datuma,
do 12 ure, in sicer na:
– prvi (1.) rok, dne 30. 4. 2010,
– drugi (2.) rok, dne 28. 5. 2010,
– tretji (3.) rok, dne 28. 6. 2010,
– četrti (4.)rok, dne 24. 9. 2010,
– peti (5.) rok, dne 29. 10. 2010,
– šesti (6.) rok, dne 26. 11. 2010,
– sedmi (7.) rok, dne 31. 12. 2010,
– osmi (8.) rok, dne 28. 1. 2011,
– deveti (9.) rok, dne 25. 2. 2011.
Vloge, ki bodo predložene po roku, določenem za predložitev, bodo odprte na naslednjem odpiranju. Zavod lahko najkasneje 8 dni pred potekom posameznega roka
objavi v Uradnem listu RS, da odpiranja
na posameznem objavljenem roku ne bo.
Vloge prispele na ta rok, bodo odprte na
naslednjem objavljenem roku.
V primeru razdelitve sredstev pred potekom vseh predvidenih rokov, bo Zavod
v Uradnem listu RS in na svoji spletni strani
objavil zaključek javnega razpisa. Vloge, ki
bodo prispele po zadnjem roku, na katerem
bodo razdeljena vsa sredstva, bodo neodprte vrnjene vlagateljem.
8. Odpiranje in ocenjevanje vlog
Vsako odpiranje vlog bo izvedeno tretji
delovni dan po roku, določenem za predložitev vlog, in sicer ob 10. uri, v prostorih
pristojne območne službe Zavoda.
Odpiranje bo javno. V primeru prevelikega števila predloženih vlog, se strokovne
komisije za izvedbo javnega razpisa lahko
odločijo, da odpiranje ni javno. O tej odločitvi
se vlagatelje obvesti najkasneje en delovni
dan pred predvidenim datumom javnega odpiranja z obvestilom na spletni strani Zavoda: http://www.ess.gov.si/.
Za odpiranje vlog so zadolžene strokovne komisije, imenovane s strani Zavoda. Komisija je najmanj tri članska in jo sestavljajo
predsednik in najmanj dva člana.
Na odpiranju vlog strokovne komisije
ugotavljajo formalno popolnost vlog. Vlagatelja, katerega vloga je formalno nepopolna,

komisija pozove, da jo dopolni v roku 8 dni
od prejema poziva. Na prošnjo vlagatelja,
ki mora biti podana pred iztekom roka, se
rok za dopolnitev lahko podaljša, a skupaj
na največ 15 dni od prejema poziva na dopolnitev. Dopolnitev se šteje za pravočasno,
če prispe na Zavod pred iztekom postavljenega roka. Če se dopolnitev pošlje po pošti
priporočeno ali brzojavno se za dan, ko je
Zavod prejel dopolnitev, šteje dan oddaje
na pošto. Vloge, katere vlagatelj ne dopolni
v skladu s pozivom za dopolnitev vloge, komisija s sklepom zavrže. Formalno popolne
vloge komisije pregleda glede izpolnjevanja
razpisnih pogojev ter oceni v skladu z merili
iz točke 4. »Merila za izbor« javnega razpisa
in pripravi predlog izbranih vlagateljev za
dodelitev sredstev, o katerem odloči pooblaščena oseba naročnika.
9. Izid javnega razpisa
Vlagatelji bodo obveščeni o izidu javnega razpisa najkasneje v roku 45 dni po
vsakem roku, ki je določen za predložitev
vlog. Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni
strani Zavoda. Vlagateljem izbranih delovnih mest pristojna območna služba Zavoda
posreduje sklepe o izboru in jih pozove na
podpis pogodbe. Če se vlagatelj v roku 8
delovnih dni od prejema poziva ne odzove
na podpis pogodbe, se šteje, da je umaknil
vlogo. Vlagatelje popolnih vlog, ki ne ustrezajo pogojem ali pri merilih ne bodo dosegle
minimalnega števila točk, se v objavljenem
roku obvesti o odločitvi, da njihove vloge
niso izbrane.
Zoper sklep o izboru lahko vlagatelji
v roku 8 dni podajo pritožbo, o kateri odloči
drugostopenjski organ Zavoda.
Pogodbe z izbranimi vlagatelji se lahko
sklepajo najkasneje do 31. 5. 2011.
10. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je na voljo na
spletni strani Zavoda: http://www.ess.gov.si
(v rubriki Dejavnost / Javni razpisi). Razpisno dokumentacijo je mogoče dvigniti tudi
osebno v vložišču območnih služb Zavoda,
v času uradnih ur (od ponedeljka do četrtka
od 8. do 15. ure, v petek od 8. do 13. ure ter
v sredo tudi od 14. do 16. ure).
Naslovi območnih služb Zavoda:
– ZRSZ, Območna služba Celje, Ljub
ljanska cesta 14, 3001 Celje,
– ZRSZ, Območna služba Koper, Kmečka ulica 2, 6000 Koper,
– ZRSZ, Območna služba Kranj, Bleiweisova cesta 12, 4000 Kranj,
– ZRSZ, Območna služba Ljubljana, Parmova 32, 1000 Ljubljana,
– ZRSZ, Območna služba Maribor, Gregorčičeva ulica 37, 2000 Maribor,
– ZRSZ, Območna služba Murska Sobota, Ulica Arhitekta Novaka 3, 9000 Murska
Sobota,
– ZRSZ, Območna služba Nova Gorica, Ulica tolminskih puntarjev 4, 5000 Nova
Gorica,
– ZRSZ, Območna služba Novo mesto,
Trdinova ulica 10, 8000 Novo mesto,
– ZRSZ, Območna služba Ptuj, Vodnikova ulica 2, 2250 Ptuj,
– ZRSZ, Območna služba Sevnica, Trg
Svobode 32, 8290 Sevnica,
– ZRSZ, Območna služba Trbovlje, Ulica
1. junija 19, 1420 Trbovlje,
– ZRSZ, Območna služba Velenje, Rudarska cesta 6/a, 3320 Velenje.
11. Informacije: vlagatelji lahko zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi z razpisno

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
dokumentacijo najkasneje šest dni pred
potekom prvega roka za predložitev vlog.
Zahtevo mora posredovati odgovorni osebi
Zavoda na spletni naslov: Martina.Stanonik@ess.gov.si. Odgovori na morebitne zahteve po dodatnih pojasnilih bodo objavljeni
najkasneje v petih dneh od prejetja vprašanja na spletni strani Zavoda.
12. Informiranje in obveščanje javnosti:
izbrani vlagatelji morajo zagotoviti, da bodo
pri izvajanju predmeta pogodbe izpolnjevali
zahteve glede informiranja in obveščanja
javnosti, skladno z Navodili organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih
v programskem obdobju 2007–2013, ki so
objavljeni na spletni strani: http://www.euskladi.si/.
13. Mehanizmi nadzora
Za zagotavljanje popolnosti nadzora in
resničnosti podatkov, posredovanih s strani
vlagateljev, lahko tehnično, administrativno
in finančno kontrolo instrumenta ali dokumentov izvajajo institucije Republike Slovenije in Evropske skupnosti, ki so pristojne za izvrševanje nadzora nad namensko
porabo proračunskih sredstev Republike
Slovenije in sredstev Evropskega socialnega sklada.
Vlagatelj se s podpisom pogodbe o dodelitvi subvencije za zaposlitev zaveže, da
bo nadzornim organom predložil vse relevantne dokumente, ki izkazujejo resničnost,
pravilnost in skladnost stroškov, sofinanciranih za izvajanje predmeta pogodbe; ali na
kraju samem omogočil vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi
z izvajanjem ter za potrebe nadzora, poročanja in spremljanja zagotovil vse zahtevane podatke.
Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje
Ob-2148/10
Društvo slovenskih književnih prevajalcev v skladu z Zakonom o knjižničarstvu
(Uradni list RS, št. 87/01, 96/02) in Pravilnikom o izvajanju knjižničnega nadomestila
(Uradni list RS, št. 42/04) objavlja
javni razpis
za prevajalske štipendije
iz naslova knjižničnega nadomestila
za leto 2010
1. Predmet razpisa: predmet razpisa je
podelitev štipendij iz naslova knjižničnega
nadomestila za leto 2010. Razpis je namenjen prevajalcem monografskih publikacij vseh leposlovnih in humanističnih zvrsti
iz tujih jezikov v slovenščino ter prevodoslovcem za teoretsko refleksijo o prevajanju – v skladu z določbami Pravilnika DSKP
o podeljevanju štipendij iz naslova knjižničnega nadomestila (v nadaljevanju: Pravilnik
DSKP), ki je del razpisne dokumentacije.
Podeljene bodo delovne in rezidenčne štipendije ter prevajalske premije za vrhunske
dosežke v kategorijah »perspektivni prevajalec« in »uveljavljeni prevajalec«. Prijavljanje
za štipendije poteka po zvrsteh, razvrstitev
kandidatov po kategorijah pa opravi strokovna komisija. Kriteriji za pridobitev štipendij
v različnih zvrsteh so v zgoraj omenjenem
Pravilniku DSKP izčrpno predstavljeni v njegovem 7., 8. in 20. členu.
2. Razpisni rok: razpis stopi v veljavo
v petek, dne 19. marca 2010 in se zaključi
v soboto, dne 17. aprila 2010.

3. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– Pravilnik DSKP,
– besedilo razpisa,
– prijavni list,
– formular za dodelitev posamezne vrste
štipendije,
– formular z dopolnilnimi podatki (podatki
o TR, banka, davčna številka in izpostava).
Predlagatelj mora ob prijavi predložiti celotno dokumentacijo, ki jo zahteva 8. člen
Pravilnika DSKP.
4. Oddaja in dostava prijav
Prijava mora biti predložena na naslov:
Društvo slovenskih književnih prevajalcev,
Tomšičeva 12, 1000 Ljubljana do (vključno) 17. aprila 2010 kot priporočena pošiljka
v zapečatenem ovitku z izpisom na sprednji
strani: Ne odpiraj – Prijava za štipendijo iz
naslova knjižničnega nadomestila. Na hrbtni
strani ovojnice mora biti navedba vlagatelja
in njegov naslov.
Za zamujeno se šteje vloga, ki ni bila
oddana kot priporočena pošiljka do sobote,
17. aprila 2010.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje celotne razpisne dokumentacije, navedene v Pravilniku DSKP (8. člen).
Oddaja vloge pomeni, da je predlagatelj
seznanjen z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
Vso razpisno dokumentacijo in vse dodatne
informacije v zvezi z razpisom lahko dobi
v pisarni DSKP ter na spletni strani DSKP:
www.dskp-drustvo.si.
5. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: strokovna komisija DSKP na prvem
sestanku pregleda vloge in ugotovi morebitne pomanjkljivosti ter pozove predlagatelje
k dopolnitvi vlog v roku osmih dni. Komisija
bo predlagatelje o svojem izboru obvestila
najkasneje v 3 tednih po izteku roka za dopolnitev vlog. Rezultati razpisa bodo uradno
veljavni po izteku pritožbenega roka (8 dni
po prejemu obvestila o rezultatih razpisa).
Po končanem pritožbenem roku predloge
strokovne komisije potrdi Upravni odbor
DSKP.
Društvo slovenskih književnih
prevajalcev
Ob-2201/10
Komisija za vodenje in nadzor postopka
prodaje družbe Rudar Senovo d.o.o., Senovo, ki jo predstavlja poslovni delež RTH, Rudnik Trbovlje - Hrastnik d.o.o., Trg revolucije
12, 1420 Trbovlje, v družbi Rudar Senovo
d.o.o., Senovo objavlja
javni razpis
za zbiranje ponudb za izvajanje storitev
skrbnega finančnega, pravnega
in organizacijskega pregleda, ocenitve
vrednosti ter priprave Informacijskega
memoranduma družbe
Od izbranega izvajalca storitev se pričakuje, da bo za potrebe izvedbe postopka
prodaje poslovnih deležev v družbi Rudar
Senovo d.o.o., Senovo izvedel naslednje
storitve:
1. Izvedba skrbnega finančnega, pravnega in organizacijskega pregleda družbe Rudar Senovo d.o.o., Senovo, v skladu z Uredbo o prodaji in drugih oblikah razpolaganja
s finančnim premoženjem države in občin
(Uradni list RS, 123/03, 140/06 in 55/09) in
priprava ustreznega poročila, ki mora vsebovati vse bistvene elemente, ki so potrebni
za objektivno oceno pravnega, finančnega
in organizacijskega položaja družbe.
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2. Priprava Informacijskega memoranduma za potrebe postopka prodaje družbe
Rudar Senovo d.o.o., Senovo, z javnim zbiranjem ponudb.
3. Ocenitev družbe Rudar Senovo d.o.o.,
Senovo v skladu z Uredbo o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin (Uradni list RS,
123/0, 140/06 in 55/09).
4. Zbiranje in priprava dokumentov za
potrebe izvedbe skrbnega pregleda družbe
s strani potencialnih ponudnikov za nakup
poslovnega deleža navedene družbe ter priprava podatkovne sobe in zagotovitev pomoči prodajalcu pri koordinaciji in nadzoru
izvedbe skrbnega pregleda družbe s strani
potencialnih ponudnikov.
5. Izbrani izvajalec skrbnih pregledov in
ocenitev družb bo svoje delo izvajal koordinirano in v soglasju s Komisijo za vodenje in
nadzor postopka prodaje kapitalske naložbe
RTH d.o.o., (v nadaljevanju: komisija).
Osnovne podatke o družbi Rudar Senovo d.o.o., Senovo in dodatne informacije lahko zainteresirani ponudniki dobijo pri
mag. Polona Lajevec, tel. 03/562-61-44,
faks 03/565-21-30 ali e-mail: polona.lajevec@rth.si.
Ponudbe je potrebno predložiti najkasneje do 6. 4. 2010, osebno ali po pošti s priporočeno pošto v zaprti ovojnici z oznako
»Ponudba za izbor izvajalca skrbnih pregledov in cenitev družbe Rudar Senovo d.o.o.,
Senovo – Ne odpiraj!«, na naslov RTH, Rudnik Trbovlje - Hrastnik d.o.o., Trg revolucije
12, 1420 Trbovlje.
Ponudniki so dolžni v ponudbi navesti
specifikacijo posameznih storitev, ceno in
roke izvedbe storitev. Hkrati so ponudniki
dolžni s pisnimi dokumenti dokazati izpolnjevanje zahtevanih pogojev za izvedbo storitev v skladu z zahtevami Uredbe o prodaji in
drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin (Uradni list RS,
123/03, 140/06 in 55/09), poimensko navesti
posamezne izvajalce storitev ter predložiti
reference konkretnih izvajalcev.
Pri izboru izvajalca razpisanih storitve
bodo upoštevani kriteriji ponudbene cene,
roki izvedbe, vsebina ponudbe in reference
izvajalcev.
Komisija si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega od prijavljenih ponudnikov.
Komisija za vodenje in nadzor postopka
prodaje družbe Rudar Senovo d.o.o., Senovo, ki jo predstavlja poslovni delež RTH, Rudnik Trbovlje - Hrastnik d.o.o., Trg revolucije
12, 1420 Trbovlje.
RTH,
Rudnik Trbovlje - Hrastnik d.o.o.
Ob-2121/10
Na podlagi 4. člena Pravilnika o sofinanciranju programov na področju turizma
v Občini Radlje ob Dravi (MUV, št. 1/04)
objavlja Občina Radlje ob Dravi
javni razpis
za zbiranje vlog za sofinanciranje
programov na področju turizma v letu
2010, ki jih bo občina sofinancirala iz
občinskega proračuna
1. Naziv in sedež naročnika: Občina Radlje ob Dravi, Mariborska c. 7, 2360 Radlje
ob Dravi.
2. Predmet razpisa: predmet razpisa je
sofinanciranje programov na področju turizma v Občini Radlje ob Dravi.
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3. Pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo izvajalci programov na področju turizma, ki izpolnjujejo
naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Radlje ob Dravi,
– so registrirani po Zakonu o društvih,
– imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot jo
določa Zakon o društvih,
– imajo zagotovljene osnovne pogoje za
realizacijo načrtovanih programov,
– imajo potrjen program s strani upravnega odbora.
4. Merila in kriteriji za vrednotenje programov so določeni v Pravilniku o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Radlje ob Dravi (MUV, št. 1/04).
5. Roki in način prijave: vloge za dodelitev sredstev morajo prosilci poslati s priporočeno pošiljko na naslov: Javni zavod
ŠKTM Radlje ob Dravi, Koroška cesta 16,
2360 Radlje ob Dravi, ali oddati osebno
v poslovnih prostorih zavoda: Javni zavod
ŠKTM Radlje ob Dravi, Mariborska c. 4,
2360 Radlje ob Dravi, s pripisom »Prijava na
javni razpis – področje turizma«, in sicer najkasneje 30 dni od dneva objave v Uradnem
listu RS. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko
ali do 12. ure oddana v poslovnih prostorih
Javnega zavoda ŠKTM, na naslovu Mariborska c. 4, 2360 Radlje ob Dravi.
6. Vsebina vloge
Vloga mora vsebovati:
– izpolnjen obrazec Prijava na razpis;
– preglednico izvedenega programa
(B-1);
– poročilo o izvedbi programa društva
(B-2) za vsak izveden samostojni program;
– program društva za leto 2010;
– finančno poročilo za leto 2009;
– kopijo zaključnega računa za leto 2009,
ki je bil oddan na AJPES.
7. Informiranje kandidatov
Zahtevane obrazce in pravilnik dobite v poslovnih prostorih Javnega zavoda
ŠKTM Radlje ob Dravi, Mariborska c. 4,
Radlje ob Dravi (vsak dan med 9. in 15. uro)
ter na spletni strani občine www.radlje.si in
spletni strani Javnega zavoda ŠKTM Radlje
ob Dravi www.sktmradlje.si.
Z izbranimi izvajalci bodo podpisane pogodbe o sofinanciranju programov na področju turizma v 15 dneh od pravnomočnosti
sklepa o izbiri.
Občina Radlje ob Dravi
Ob-2122/10
Občina Hrpelje - Kozina na podlagi Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za
ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Hrpelje - Kozina v obdobju
2007–2013 (Uradni list RS, št. 109/07, z dne
30. 11. 2007) objavlja
javni razpis
za dodelitev državnih pomoči
za ohranjanje in razvoj kmetijstva
ter podeželja v Občini Hrpelje - Kozina
za leto 2010
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter
podeželja, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči, in sicer:
A) pomoči za skupinske izjeme,
B) pomoči »de minimis«.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
2. Višina sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu
2010 v okvirni višini 18.246 EUR, od tega
za namen: naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo 6.246 EUR,
zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu
3.500 EUR; naložbe za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah 6.000 EUR;
pokrivanje operativnih stroškov transporta
iz odročnih krajev 2.500 EUR.
Kolikor sredstva na posamezni proračunski postavki za posamezne ukrepe ne bodo
porabljena, se lahko prerazporedijo na ostale proračunske postavke za izvedbo drugih
ukrepov. Sredstva za programe na področju kmetijstva se dodeljujejo kot nepovratna
sredstva. Pri obravnavi se ne glede na prijavljeno vrednost investicije oziroma programa kot najvišja vrednost upošteva vrednost
5.000 EUR. Najmanjši znesek pomoči, ki bo
dodeljen, znaša 25 EUR. Davek na dodano
vrednost ni upravičen strošek.
3. Splošni pogoji za financiranje
3.1. Splošni pogoji za financiranje
Do sredstev niso upravičeni prosilci, ki
so že pridobili državno pomoč za isti namen
oziroma se lahko prijavijo na razpis in pridobijo sredstva le do stopnje intenzivnosti,
določene s tem razpisom.
Upravičencu, pri katerem se ugotovi, da
je navajal neresnične ali zavajajoče podatke, se sredstev ne odobri.
Prosilci morajo, ne glede na vrsto ukrepa, poleg specifičnih zahtev za vsak ukrep
posebej, predložiti:
– podpisan in čitljiv obrazec »Vloga za
prijavo na javni razpis« za vsak ukrep posebej,
– izjavo o kumulaciji sredstev,
– izjavo o resničnosti podatkov,
– mnenje Kmetijske svetovalne službe
pri investicijah.
Vloga upravičenca mora biti popolna.
Vsebovati mora s tem razpisom in v razpisni dokumentaciji zahtevane podatke in
priloge. Nepopolne vloge, ki v zahtevanem
roku (osem dni) niso dopolnjene, se zavržejo, neutemeljene pa zavrnejo.
4. Ukrepi
4. A. Skupinske izjeme
4. A-1 Naložbe v kmetijska gospodarstva
za primarno proizvodnjo
Urejanje pašnikov in kmetijskih zemljišč:
– naložbe v postavitev pašnikov;
– naložbe v obnovo pašnikov.
Specifični pogoji upravičenosti:
– izdelan načrt ureditve pašnika s popisom del, opreme in tehnologije paše (iz
načrta mora biti razvidna površina pašnika
in opreme za ureditev napajališča za živino),
ki ga pridobijo pri pristojni KSS,
– realno, strokovno oceno upravičenih
stroškov – predračun,
– dokazila o izvedbi storitve,
– dokazila o vključenosti pravnih, fizičnih
oseb, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo
in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev, z območja Občine Hrpelje - Kozina.
Upravičeni stroški:
– stroški za nakup opreme za ograditev
prašnikov z električno ograjo in pregraditev
pašnika na pašne čredinke, stroški nakupa
opreme za ureditev napajališč za živino;
– stroški odstranjevanja skal, zarasti,
ravnanja zemljišča, nasipanja: stroški strojnih storitev.
Bruto intenzivnosti pomoči:

Do 50% upravičenih stroškov na območjih z omejenimi dejavniki, do 40% za ostala
območja.
Upravičenci do pomoči: so pravne in
fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko
dejavnostjo, imajo stalno bivališče oziroma
sedež v Občini Hrpelje - Kozina, so vpisane
v register kmetijskih gospodarstev in imajo
v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju Občine Hrpelje
- Kozina oziroma funkcionalno zaokroženo
enoto rabe (do 20% zemljišča v sosednjih
občinah).
4. A-2 Zagotavljanje tehnične podpore
v kmetijstvu
Upravičeni stroški
– Na področju organiziranja in izvedbe
programov izobraževanja in usposabljanja
kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu (predavanja, informativna izobraževanja, krožki, tečaji, prikazi, strokovne ekskurzije): najem prostora, honorar izvajalcu,
gradiva za udeležence, stroški strokovnih
ekskurzij ipd.
– Na področju organizacije forumov za
izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na
njih: stroški udeležbe, potni stroški, stroški
izdaje publikacij, stroški izdelave reklamnih
biltenov, najemnine in opremljanje razstavnih prostorov, najem stojnic na sejmih, razstavah, predstavitvah, materialni stroški
priprave in dostave izdelkov za razstave,
ocenjevanja pridelkov, simbolične nagrade
(do 200 EUR na nagrado in zmagovalca).
– Publikacije, kot so katalogi ali spletišča,
ki predstavljajo dejanske podatke o pro
izvajalcih iz dane regije ali proizvajalcev
danega proizvoda, če so informacije in
predstavitve nevtralne in imajo zadevni pro
izvajalci enake možnosti, da se predstavijo
v publikaciji (kritje stroškov priprave in tiska katalogov, kritje stroškov vzpostavitve
in vzdrževanja internetne strani).
Bruto intenzivnost pomoči:
Pomoč lahko krije do 100% stroškov
v obliki subvencioniranih storitev in ne sme
vključevati neposrednih plačil v denarju pro
izvajalcem.
Upravičenci do pomoči
Registrirana stanovska in interesna združenja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva in prehrane na območju občine, pri
čemer članstvo v teh skupinah ne sme biti
pogoj za dostop do storitev. Vsak prispevek
se omeji na sorazmerne stroške za zagotavljanje storitve organizacije, ki so registrirane za izvajanje tehnične pomoči na področju
kmetijstva na območju občine in zagotavljajo, da je pomoč dostopna vsem kmetijskim
gospodarstvom na območju občine.
Pogoji za pridobitev: dokazila o izvedbi
storitve, dokazila o plačilu stroškov, finančno
ovrednoten program za tekoče leto, finančno poročilo o delu v preteklem letu, dokazila o vključenosti pravnih, fizičnih oseb, ki
se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in so
vpisane v register kmetijskih gospodarstev
z območja Občine Hrpelje - Kozina.
Najvišji znesek dodeljene pomoči za program znaša 5.000 EUR.
4. B Pomoči »de minimis«
4. B-1 Naložbe za opravljanje dopolnilne
dejavnosti na kmetijah (turizem na kmetiji)
Upravičeni stroški:
– nakup nove opreme,
– promocija.
Bruto intenzivnost pomoči: do 50% upravičenih stroškov.
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Upravičenci do pomoči
Nosilci kmetijskih gospodarstev in člani
kmečkega gospodinjstva, 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 Hrpelje - Kozina.
Vlogi mora biti predloženo naslednje:
– fotokopija dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjava, da bodo registrirali dopolnilno dejavnost najpozneje eno
leto od prejema finančnih sredstev, če ta ni
registrirana;
– predložiti morajo plan ter finančno konstrukcijo izvedbe investicije;
– načrt s popisom del in opreme v skladu
z veljavno zakonodajo;
– račun oziroma ustrezna dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč,
z datumom opravljene storitve od 1. 1. 2009
do konca razpisa;
– dejavnost se mora opravljati v okviru
dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji.
4. B-2 Pokrivanje operativnih stroškov
transporta iz odročnih krajev
Upravičeni stroški: operativni stroški tovornega prevoza za/kilometer – do 100%.
Upravičenci do pomoči:
– pravne osebe, ki so registrirane za
opravljanje dejavnosti tovornega prevoza,
ali
– v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji.
Pogoji za pridobitev sredstev
– Vlagatelj/izvajalec transporta mora predložiti dokazilo o opravljenih tovornih transportih na odročnih območjih, z navedbo
razdalj za obdobje od 1. 1. 2010 do konca
razpisa.
– Seznam lokalnih odročnih prog z navedbo razdalj in številom prevozov letno.
5. Obdobje porabe sredstev: obdobje,
za katerega so namenjena sredstva po tem
javnem razpisu, je proračunsko leto 2010.
Sredstva se bodo dodelila najkasneje do
31. 12. 2010.
6. Rok in način prijave
Rok za vložitev vlog:
– za skupino ukrepov 4. A – skupinske
izjeme: do 30. 4. 2010,
– za skupino ukrepov 4. B – pomoči de
minimis: do 5. 12. 2010.
Kot pravočasne vloge se štejejo vloge,
oddane osebno ali prispele po pošti na naslov: Občina Hrpelje - Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina. Nepravočasne
vloge bodo s sklepom zavržene.
Vlogo – prijavni obrazec z zahtevano
dokumentacijo se pošlje v zaprti kuverti,
s pripisom »Ne odpiraj – Razpis za kmetijstvo 2010«.
Na kuverti mora biti označen naziv in
polni naslov prijavitelja.
7. Pregled in ocenjevanje vlog
Komisija bo odpirala vloge v roku 8 dni
po zaključku razpisa. Odpiranje ne bo javno. Nepopolne vloge, ki v zahtevanem roku
(8 dni) niso dopolnjene, se zavržejo, neutemeljene pa zavrnejo.
8. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu razpisa, je 28. 12. 2010.
9. Razpisno dokumentacijo zainteresirani dvignejo v sprejemni pisarni Občine Hrpelje - Kozina, na Kmetijski svetovalni službi
Kozina in na Pošti Kozina (6240). Razpisna
dokumentacija je dosegljiva tudi na spletni
strani Občine Hrpelje - Kozina: www.hrpelje
- Kozina.si.

Vse informacije v zvezi z razpisom dobite na občinski upravi, na tel. 05/680-01-50
v času uradnih ur, kontaktna oseba Ester
Mihalič.
Občina Hrpelje - Kozina
Št. 122-0006/2010-03102
Ob-2123/10
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08),
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 50/07, 61/08), Statuta Občine Ravne
na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99, …
23/07) in Letnega programa zdravstvenega
in socialnega varstva v Občini Ravne na Koroškem za leto 2010 objavlja Občina Ravne
na Koroškem
javni razpis
za zbiranje ponudb za sofinanciranje
programov za dejavnosti preprečevanje
nasilja v družini v Občini Ravne
na Koroškem za leto 2010
1. Naročnik javnega razpisa: Občina
Ravne na Koroškem, Referat za družbene
dejavnosti, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne
na Koroškem.
2. Javni razpis se izvaja na podlagi pravnih predpisov, navedenih v uvodu.
3. Predmet javnega razpisa: Zbiranje ponudb za sofinanciranje programov za dejavnosti preprečevanje nasilja v družini.
4. Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci programov in projektov:
– da imajo sedež ali organizacijsko enoto
v Občini Ravne na Koroškem in da program
aktivno vključuje občane Občine Ravne na
Koroškem;
– da so vpisani v register in imajo dejavnost socialnega varstva ali zdravstvenega
varstva opredeljeno v ustanovitvenih aktih;
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje
za uresničitev načrtovanih dejavnosti.
Pravico do sofinanciranja programov za
dejavnosti preprečevanja nasilja v družini
imajo:
– javni zavodi, društva in ustanove, ki
so registrirane za opravljanje dejavnosti na
področju preprečevanja nasilja v družini, ki
izvajajo programe v Občini Ravne na Koroškem za občane Občine Ravne na Koroškem.
4.1. Merila in kriteriji za izbor:
Izbrani programi bodo sofinancirani, glede na spodaj navedeno:
Splošni pogoji:
– da so prostori izvajalca za izvajanje
programa v Občini Ravne na Koroškem –
30 točk;
– da so vsi programi izvajalca namenjeni
izključno preprečevanju nasilja v družini –
20 točk,
– dejavnost se kontinuirano izvaja do
vključno:
– 1 leta – 5 točk,
– od 1 do vključno 5 let – 10 točk,
– nad 5 let – 15 točk.
Preventivne aktivnosti namenjene preprečevanju in zmanjševanju nasilja v družini
v Občini Ravne na Koroškem:
– preventivne delavnice in koordinacija
programa se izvajajo v okviru Zdravstvenega doma Ravne – 30 točk;
– zagotovljeni so prostori za izvajanje
– 20 točk;
– vključenost različnih oblik učenja (delavnice za osveščanje in strokovno izpopolnjevanje staršev, ki se želijo učiti in odraščati
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skupaj s svojim otrokom, spoznavati problemske situacije) – 30 točk;
– vključenost učenja v skupini (pomoč
staršem pri premagovanju razvojnih kriz in
težav pri njihovem otroku, vzgoja brez nasilja, odnosi brez nasilja, partnerstvo med
starši, vrtcem in šolo – sodelujoč in zaupen
odnos ….) – 30 točk;
– izvedba šole za starše (organizacija
srečanj in predavanj z različnimi strokovnjaki iz področja preprečevanja nasilja v družini) – 30 točk.
5. Okvirna višina sredstev: 2.500 EUR
6. Sredstva bodo s strani naročnika dodeljena na podlagi sklenjenih pogodb s prejemniki sredstev in nakazana v enkratnem
znesku do konca meseca junija 2010. Prejemniki sredstev morajo sredstva porabiti do
31. 12. 2010.
7. Vloge za dodelitev sredstev morajo biti
predložene do vključno ponedeljka, 19. 4.
2010, v zaprti kuverti, v sprejemni pisarni
Občine Ravne na Koroškem, pri Mateji Šumnik ali poslane po pošti na naslov: Občina
Ravne na Koroškem, Referat za družbene
dejavnosti, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na
Koroškem, s pripisom »Ponudba – Ne odpiraj« in z oznako »Javni razpis – programi
na področju preprečevanja nasilja v družini
– 2010«.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo
prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali oddana v sprejemni pisarni Občine
Ravne na Koroškem.
Na hrbtni strani mora biti napisan točen
naslov prijavitelja.
8. Odpiranje ponudb bo v torek, 20. 4.
2010, v mali sejni sobi Občine Ravne na
Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem.
9. O izidu javnega razpisa bodo potencialni prejemniki sredstev obveščeni predvidoma v roku 60 dni od oddaje popolne
ponudbe.
10. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignete vsak delovni dan, od
8. do 14. ure, v sprejemni pisarni, pri Mateji
Šumnik, ali na spletni strani www.ravne.si,
od vključno petka, 19. 3. 2010.
11. Razpisna dokumentacija:
Izvajalci morajo izdelati svoje ponudbe
za izvajanje programov v skladu z razpisno dokumentacijo, ki jo od vključno petka,
19. 3. 2010 dobijo v sprejemni pisarni Občine Ravne na Koroškem, pri Mateji Šumnik.
Razpisno dokumentacijo si lahko predlagatelji natisnejo tudi s spletne strani občine,
http://www.ravne.si.
Podrobne informacije dobite na Referatu
za družbene dejavnosti Občine Ravne na
Koroškem, pri Darji Čepin, svetovalki III za
družbene dejavnosti, tel. 02/821-60-22.
12. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili
pogodbe o sofinanciranju programov.
13. Nepopolno opremljenih vlog in vlog,
ki ne bodo prispele pravočasno, ne bomo
obravnavali.
Občina Ravne na Koroškem
Št. 030-3/2006
Ob-2141/10
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS,
št. 77/07 – UPB1, 56/08), v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list RS, št. 93/05) in
Pravilnika o izbiri kulturnih programov in
projektov, ki se financirajo iz proračuna Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS,
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št. 123/04, 37/08) Mestna občina Slovenj
Gradec objavlja
javni razpis
za sofinanciranje večletnih kulturnih
programov, ki so v posebnem javnem
interesu Mestne občine Slovenj Gradec
1. Naročnik javnega razpis: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380
Slovenj Gradec, javno poziva kulturne
ustvarjalce k predložitvi ponudb za sofinanciranje večletnih kulturnih programov in projektov, ki so v posebnem javnem interesu in
se bodo izvajali od leta 2010 pa do konca
leta 2013.
2. Predmet razpisa: namen razpis je finančno podpreti kvalitetne in uveljavljene
javne kulturne programe, ki so bili z odločbami o podelitvi statusa nosilca javne službe
prepoznani kot programi v posebnem javnem interesu Mestne občine Slovenj Gradec
in jim zagotoviti pogoje za kontinuirano izvajanje kvalitetnih kulturnih dogodkov.
3. Na razpisu lahko kandidirajo:
– organizacije in društva s področja kulture s statusom nosilca javne službe v kulturi v Mestni občini Slovenj Gradec, ki imajo
izdano odločbo o podelitvi statusa najmanj
za dobo tega razpisa,
ob pogoju, da:
– imajo poravnane vse svoje obveznosti
po pogodbah z Mestno občino Slovenj Gradec in občinskimi javnimi zavodi ter drugimi
nosilci javnih kulturnih programov,
– imajo natančno izdelan in ovrednoten
program za leto 2010 ter se zavezujejo, da
bodo v teh okvirih izvajali vsebinsko podoben program tudi v naslednjih letih razpisnega obdobja.
Predlagatelji programov lahko sodelujejo
na tem razpisu s programi, ki so opredeljeni
kot javna služba na področju kulture v Mestni občini Slovenj Gradec. S predlaganimi
programi ne smejo sodelovati na nobenem
drugem razpisu, ki je financiran iz proračuna
Mestne občine Slovenj Gradec.
4. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev namenjenih temu razpisu znašajo največ do 152.000,00 letno, v letu 2010 pa
151.679,00 EUR, in sicer:
– za organiziranje dejavnosti ljubiteljske
kulturne ustvarjalnosti 41.767,00 EUR,
– za organiziranje in promocijo prireditev,
projektov in programov ljubiteljskih kulturnih
ustvarjalcev 40.757,00 EUR,
– za zagotavljanje in vzdrževanje materialnih pogojev za izvajanje ljubiteljske kulturne dejavnosti 22.451,00 EUR,
– za izvedbo tradicionalnih glasbenih programov kulturnih društev 15.647,00 EUR,
– za sofinanciranje kulturnih dogodkov
državnega pomena 15.000,00 EUR,
– za ustvarjalnost srednješolske mladine
in založniško dejavnost 6.057,00 EUR.
V naslednjih letih razpisnega obdobja se
lahko sredstva za izbrane programe časovno omejijo in povečajo ali zmanjšajo v skladu z določeno stopnjo rasti cen življenjskih
potrebščin.
5. Splošni pogoji razpisa:
Pri izboru med predlaganimi programi bo
upoštevana predvsem pomembnost programa, ki se odraža v predvidenem sofinanciranju iz državnega proračuna in evropskih
skladov, dosedanja uspešnost pri izvajanju
podobnih programov ter izvirnost in predvidena medijska odmevnost predvidenih
aktivnosti.
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6. Merila in kriteriji za izbor
Strokovna komisija za kulturo bo za ocenjevanje prijav uporabila naslednja merila:
a) inovativnost, ustvarjalnost in kakovost
projekta,
b) predviden doseg projekta,
c) finančna konstrukcija projekta,
d) udeležba na občinskih, medobčinskih,
državnih in mednarodnih prireditvah,
e) aktualnost projekta za Slovenj Gradec,
f) predviden način izvedbe projekta,
g) partnerstva v projektu.
Merila za ocenjevanje so sestavni del
razpisne dokumentacije.
7. Uporaba kriterijev: izpolnjevanje razpisnih pogojev in ocenitev vsakega posameznega programa v skladu z merili in kriteriji
tega razpisa bo v 30 dneh po vložitvi popolne vloge ocenila strokovna komisija za kulturo ter na podlagi svojih ugotovitev županu
predlagala višino sofinanciranja programov
za leto 2010 in mu vsako leto razpisnega
obdobja ob sprejemu občinskega proračuna
predlagala prevrednotenje sredstev skladno
z izhodišči za proračunsko planiranje.
8. Z izbranimi ponudniki bodo sklenjene
pogodbe o izvajanju kulturnih programov
v javnem interesu v obdobju 2010 do 2013,
v katerih bodo dogovorjene vse podrobnosti
glede izvajanja programov, poročanja o izvedenih pogodbenih obveznostih in finančnih tokovih.
9. Razpisni rok: javni poziv se začne
15. 3. 2010 in traja do 15. 4. 2010.
10. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacije obsega:
– besedilo razpisa,
– navodilo za izdelavo prijave na razpis,
– prijavni obrazec (na 10 straneh),
– merila in kriteriji za izbor,
– vzorec pogodbe.
Razpisna dokumentacija je na voljo
v vložišču in na spletnih straneh naročnika
od dneva objave tega poziva do najkasneje
14. 4. 2010.
11. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih
razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse
obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Popolna vloga obsega
izpolnjene, ožigosane in podpisane najmanj
od 1 do 7 strani prijavnih obrazcev. Če prijavitelj na razpisu kandidira z več programi,
pa mora za vsak program posebej predložiti
tudi izpolnjene prijavne obrazce na strani
5 do 7. Prijavni obrazci na strani 8 do 10
so namenjeni poročanju o izvedenem programu in ga prijavi na razpis ni potrebno
prilagati.
V primeru nepopolne vloge bo predlagatelj v 5 dneh pozvan k dopolnitvi ponudbe.
Kolikor v predpisanem roku predlagatelj vloge ne bo dopolnil, se le-ta izloči iz nadaljnje
obravnave.
Vloga mora biti predložena v zaprti kuverti z nazivom in naslovom pošiljatelja ter
vidno označena »Javni razpis – nosilci –
kultura 2010 do 2013« na naslov: Mestna
občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380
Slovenj Gradec.
Vloge se lahko v razpisnem roku oddajo
osebno v vložišču naročnika ali priporočeno po pošti. Oddaja vloge pomeni, da se
predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji
tega razpisa.
12. Dodatne informacije: pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil
v zvezi s tem razpisom je Špela Pruš, tel.

02/88-121-39, e-naslov: spela.prus@slovenjgradec.si.
13. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: naročnik bo vsakega posameznega predlagatelja obvestil o podpori predlaganega
programa najkasneje v 60 dneh po oddaji
popolne vloge.
Mestna občina Slovenj Gradec
Št. 344-2/2010-2
Ob-2160/10
Občina Trebnje na podlagi Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS,
št. 32/93, 30/98 in 127/06), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07
– UPB2, 76/08, 79/09), Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 45/07) in Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe
zavetišča za zapuščene živali na območju
Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 73/03)
objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje
javne službe zavetišča za zapuščene
živali na območju Občine Trebnje
1. Podatki o naročniku/koncedentu: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje,
tel. 07/34-81-100, telefaks 07/34-81-131,
matična številka: 5882958, ID za DDV:
SI
34728317,
transakcijski
račun:
01330-0100016133.
2. Podatki o objavi koncesijskega akta:
Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje
javne službe zavetišča za zapuščene živali
na območju Občine Trebnje (Uradni list RS,
št. 73/03).
3. Predmet javnega razpisa
Dejavnost, ki je predmet javne službe
obsega:
– sprejem prijav o zapuščenih živalih,
– zagotavljanje potrebne veterinarske
pomoči zapuščenim živalim,
– zagotavljanje ulova, prevoza, namestitve in oskrbe zapuščenih živali,
– skrb za iskanje skrbnikov živali oziroma
prodajo ali oddajo živali novim lastnikom,
– skrb za ažurno vodenje registra psov,
– druge naloge, določene z Zakonom
o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 43/07) (v
nadaljevanju: zakon) ter Pravilnikom o pogojih za zavetišča za zapuščene živali (Uradni list RS, št. 45/00, 78/04) (v nadaljevanju:
pravilnik).
4. Območje izvajanja javne službe: koncesija se izvaja na območju Občine Trebnje.
5. Začetek in čas trajanja koncesije: koncesija se podeli za dobo 5 let od dneva
podpisa koncesijske pogodbe z možnostjo
podaljšanja. Koncesijsko obdobje začne teči
z dnem podpisa koncesijske pogodbe.
6. Pogoji za podelitev koncesije
Na javni razpis se lahko prijavi imetnik
zavetišča, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da je fizična ali pravna oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
koncesije in javnega razpisa,
– da ima poravnane davke in prispevke,
– da izkaže kadrovsko in organizacijsko
sposobnost za izvajanje koncesije,
– da izkaže finančno usposobljenost,
– da razpolaga z zadostnim obsegom
potrebnih delovnih sredstev in priprav,
– na 800 registriranih psov v občini mora
imeti zagotovljeno eno mesto v zavetišču,
– da predloži cenovno opredeljen izvedbeni program oskrbe zapuščenih živali,
– da ima izkušnje na področju dejavnosti,
ki je predmet koncesije,
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– da prevzame odgovornost za škodo,
ki bi jo z opravljanjem ali v zvezi z opravljanjem koncesije lahko povzročil tretji osebi,
– da izpolnjuje pogoje določene z Zakonom o zaščiti živali in Pravilnikom o pogojih
za zavetišča za zapuščene živali.
Podrobnejši pogoji opravljanja javne
službe so navedeni v razpisni dokumentaciji.
7. Merila za izbor koncesionarja
Izmed prijavljenih kandidatov, ki bodo
izpolnjevali pogoje iz razpisa, se izbere cenovno najugodnejši.
8. Način financiranja javne službe: javna
služba, ki jo bo izvajal koncesionar, se financira iz proračuna Občine Trebnje, v skladu
s potrjenim izvedbenim programom varstva
zapuščenih živali.
9. Način plačila koncesionarja: način plačila se določi v koncesijski pogodbi.
10. Popolnost, pravilnost in pravočasnost
prijave na razpis
Prijava na razpis je pravočasna, če do
19. 4. 2010, do 12. ure, prispe po pošti oziroma je osebno oddana na Občino Trebnje,
Goliev trg 5, 8210 Trebnje.
Prijava na razpis je pravilna, če prijavitelj
izpolnjuje pogoje za podelitev koncesije.
Prijava na razpis je popolna, če vsebuje:
– izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec 1 razpisne dokumentacije (Prijava);
– izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec 2 razpisne dokumentacije (Izjava 1);
– izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec 3 razpisne dokumentacije (Izjava 2);
– izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec 4 razpisne dokumentacije (Izjava 3);
– izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec 5 razpisne dokumentacije (Izvedbeni
program zavetišča za opravljanje javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene
živali);
– izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec 6 razpisne dokumentacije (Ponudba za
celotno oskrbo zapuščenih živali);
– fotokopijo pogodbe, sklenjene z verificirano veterinarsko organizacijo za izvajanje storitev zdravstvenega varstva živali
(oz. fotokopije odločbe o podelitvi koncesije
za izvajanje storitev zdravstvenega varstva
živali, kolikor je imetniku zavetišča bila podeljena koncesija);
– fotokopijo cenika storitev zdravstvenega varstva živali;
– fotokopijo prometnega dovoljenja vozila za prevoz živali;
– fotokopijo internega akta o veterinarskem – sanitarnem redu zavetišča;
– potrdilo pristojnega organa, da ima
imetnik zavetišča poravnane davke in prispevke;
– fotokopijo sklenjenega zavarovanja
proti odgovornosti za škodo, ki jo prijavitelj
lahko povzroči tretji osebi oziroma občini
zaradi nevestnega izvajanja oskrbe zapuščenih živali.
11. Rok in način prijave
Rok za oddajo prijav je 19. 4. 2010, do
12. ure. Prepozno prejete prijave se ne bodo
upoštevale.
Prijavne obrazce z zahtevano razpisno
dokumentacijo je potrebno oddati v zaprti
kuverti na naslov: Občina Trebnje, Goliev
trg 5, 8210 Trebnje. Na kuverto se zalepi izpolnjen obrazec 7 razpisne dokumentacije.
Javno odpiranje ponudb bo dne 19. 4. 2010,
ob 13.30, v mali sejni sobi Občine Trebnje.
Predstavniki ponudnikov se morajo v prime-

4. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Na javni razpis lahko oddajo vloge prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da se prijavijo na javni razpis na predpisanih obrazcih in v določenih rokih,
– da izkažejo na predpisanih obrazcih
zaprto finančno konstrukcijo za prijavljen
javni kulturni program ali kulturni projekt,
– da imajo sedež oziroma stalno prebivališče v Občini Šentrupert (izjemoma se lahko
sofinancira tudi kulturne projekte izvajalca,
ki nima sedeža v Občini Šentrupert, če so
kulturni projekti v javnem interesu Občine
Šentrupert),
– delujejo na področju kulture najmanj
eno leto,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje
za izvedbo javnega kulturnega programa ali
kulturnega projekta,
– da so v preteklih letih redno izpolnjevali
pogodbene obveznosti, če so prejeli sredstva iz proračuna Občine Šentrupert,
– za posameznike, ki so vpisani v razvid
samozaposlenih v kulturi pri Ministrstvu za
kulturo je pogoj, da imajo stalno prebivališče
v Občini Šentrupert,
– da izkažejo nepridobitni značaj javnega
kulturnega programa ali kulturnega projekta,
s katerim kandidirajo za sofinanciranje iz
javnih sredstev.
5. Merila in kriteriji za dodelitev sredstev
so določena s Pravilnikom o postopkih in
merilih za vrednotenje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Trebnje (Uradni
list RS, št. 22/06). Na podlagi drugega odstavka 126. člena Statuta Občine Šentrupert
(Uradni list RS, št. 12/07) se do sprejema lastnega pravilnika uporablja veljavni pravilnik
Občine Trebnje.
6. Okvirna višina sredstev, ki je zagotovljena v proračunu Občine Šentrupert za
leto 2010 za sofinanciranje posameznih
vsebin javnega razpisa, znaša:
– javni kulturni programi, v višini 3.200
EUR,
– Javne kulturne prireditve:
– ljubiteljske kultura, v višini 12.000
EUR,
– umetniški program, v višini 12.000
EUR,
– založništvo, v višini 1.300 EUR,
– izobraževanje, v višini 500 EUR,
– varstvo kulturne dediščine, v višini
16.000 EUR,
– nakup opreme in osnovnih sredstev,
v višini 1.000 EUR.
7. Obdobje, v katerem morajo biti dodeljena sredstva porabljena
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2010 oziroma do porabe predvidenih sredstev, v skladu s predpisi, ki urejajo
porabo proračunskih sredstev.
8. Prevzem razpisne dokumentacije
Razpisna dokumentacija je na voljo takoj po objavi tega razpisa. Prevzame se jo
lahko osebno na naslovu naročnika, kontaktna oseba Danica Grandovec, ali na spletni
strani www.sentrupert.si, do roka za oddajo
vlog.
9. Rok in način predložitve vlog
Vloge na javni razpis morajo biti predložene najkasneje v roku 30 dni po objavi tega
javnega razpisa v Uradnem listu RS oziroma
najkasneje zadnji dan tega roka oddane na
pošti kot priporočene pošiljke. Za pravočasne se bodo štele vse vloge, ki bodo do

ru prisotnost pri odpiranju ponudb izkazati
z osebnim dokumentom oziroma pisnim pooblastilom ponudnika.
12. Način in rok za izbor koncesionarja:
prijava na razpis mora vsebovati vso dokumentacijo zahtevano v razpisni dokumentaciji. Nepopolne ponudbe in ponudbe, ki ne
bodo izpolnjevali razpisnih kriterijev bodo
izločene iz nadaljnje obravnave. Prijavitelji
morajo skladno z razpisno dokumentacijo
predložiti ponudbi strokovne reference in
druga dokazila iz katerih izhaja usposobljenost prijavitelja. Komisija za izvedbo javnega razpisa, ki jo imenuje župan, bo pripravila
predlog za izbiro koncesionarja v 15 dneh
po odpiranju ponudb. O izbiri koncesionarja
koncedent odloči z upravno odločbo zoper
katero je dovoljena pritožba o kateri odloči
župan. Zoper dokončno odločbo o izbiri je
mogoče začeti upravni spor.
13. Informacije in razpisna dokumentacija: informacije o razpisu in razpisno dokumentacijo dobite na Občini Trebnje, Oddelku
za gospodarstvo, Goliev trg 5, ali po tel.
07/34-81-138 (Silva Slak) ali elektronskem
naslovu silva.slak@trebnje.si.
Občina Trebnje
Št. 6100-0001/2010-2
Ob-2183/10
Na podlagi Zakona o uresničevanju
javnega interesa za kulturo (Uradni list
RS, št. 77/07 UPB1, 56/08, 4/10), Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list
RS, št. 50/95, 80/98, 16/08, 123/08), Odloka
o proračunu Občine Šentrupert za leto 2010
(Uradni list RS, št. 1/09 in 17/10), Pravilnika
o postopkih in merilih za vrednotenje javnih
kulturnih programov in kulturnih projektov, ki
se sofinancirajo iz proračuna Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 22/06) in drugega
odstavka 126. člena Statuta Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 12/07) Občina
Šentrupert objavlja
javni razpis
za izbor javnih kulturnih programov
in kulturnih projektov, ki jih bo
v letu 2010 sofinancirala
Občina Šentrupert
1. Naziv in sedež naročnika: Občina Šentrupert, Šentrupert 33, 8232 Šentrupert.
2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih vsebin:
A) Javni kulturni programi;
B) Javne kulturne prireditve;
C) Založništvo;
D) Izobraževanje;
E) Varstvo kulturne dediščine;
F) Nakup opreme in osnovnih sredstev.
3. Na javni razpis lahko oddajo vloge:
– za področja A, B, C, D, F: društva,
zveze, ustanove, skladi, zavodi, klubi, gospodarske družbe in druge organizacije,
registrirane oziroma ustanovljene za izvajanje kulturne dejavnosti (izjemoma izvajalci
lahko tudi niso registrirani za opravljanje
kulturne dejavnosti, če so njihovi kulturni
projekti v javnem interesu Občine Šentrupert); posamezniki, ki so vpisani v razvid
samozaposlenih v kulturi pri ministrstvu za
kulturo; javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja za obseg dejavnosti na področju kulture, ki ne sodi v osnovno dejavnost
iz ustanovitvenega akta javnega zavoda, ter
lastniki ali upravljavci javne infrastrukture na
področju kulture in objektov, ki se pretežno
uporabljajo za kulturne dejavnosti;
– za področje E: lastniki ali upravljalci
kulturnih spomenikov z ustreznim uradnim
dokazilom.
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roka, navedenega v razpisni dokumentaciji,
prispele na sedež naročnika: Občina Šentrupert, Šentrupert 33, 8232 Šentrupert. Vloge, izpolnjene na razpisnih obrazcih, morajo
biti z vsemi zahtevanimi prilogami, dostavljene v zaprti kuverti, s pripisom »Vloga na
JR – Kultura 2010, področje: ____ (navedba
osnovnega razpisnega področja, kot npr.:
varstvo kulturne dediščine)«. Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden naziv in naslov
prijavitelja. Vloge, ki bodo prispele po roku,
se ne bodo odpirale in bodo vrnjene naslovniku. Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj
strinja s pogoji ter kriteriji razpisa.
10. Postopek dodelitve in rok, v katerem
bodo prijavitelji obveščeni o izidu razpisa
Prijavitelji, ki bodo oddali nepopolne vloge, bodo pozvani k dopolnitvi. Vloge, ki ne
bodo dopolnjene v pozivnem roku, bodo
s sklepom zavržene. S strani strokovne komisije bo opravljeno vrednotenje popolnih
vlog po merilih in kriterijih iz javnega razpisa. Strokovna komisija bo v roku 45 dni po
zaključku javnega razpisa izdala prijaviteljem obvestila o predvideni višini sofinanciranja oziroma o zavrnitvi posameznih javnih
kulturnih programov in kulturnih projektov.
V 8 dneh od prejema obvestila se bodo
lahko prijavitelji izjavili o predlogu strokovne komisije. Na podlagi predloga strokovne
komisije bo župan izdal izvajalcem odločbo
o izboru oziroma o zavrnitvi posameznih
javnih kulturnih programov in projektov. Na
izdano odločbo ne bo pritožbe, možen bo
upravni spor. Z izbranimi izvajalci javnih
kulturnih programov in projektov bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti glede
izvedbe programov in projektov ter glede
sofinanciranja izbranega programa v skladu
s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih
sredstev.
11. Kontaktna oseba za dodatne informacije: Danica Grandovec, družbene dejavnosti, tel. 07/343-46-00 in 07/343-46-07.
Občina Šentrupert
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Javne dražbe
Št. 478-4/2010
Ob-2164/10
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 dražbo
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, Štefanova 2, Ljubljana.
2. Opis predmeta prodaje:
Sklop 1:
1. 2-sobno stanovanje št. 22 (20.E),
v izmeri 56,79 m2 v četrtem nadstropju, na
naslovu Ulica 21. oktobra 15, Črnomelj, ZKV
2189/23, k.o. Črnomelj – prazno,
2. 2,5-sobno stanovanje št. 15 (14.E),
v izmeri 80,55 m2 v tretjem nadstropju, na
naslovu Naselje Borisa Kidriča 2, Metlika,
ZKV 2846/15, k.o. Metlika – prazno,
3. 3-sobno stanovanje št. 25 (26.E),
v izmeri 84,94 m2 v tretjem nadstropju, na
naslovu Naselje Borisa Kidriča 3, Metlika,
ZKV 2863/29, k.o. Metlika – prazno,
4. 2-sobno stanovanje št. 7 (207.E),
v izmeri 59,79 m2 v drugem nadstropju, na
naslovu Mladinska ulica 12, Gornja Radgona, ZKV 873/15, k.o. Gornja Radgona
– prazno,
5. 1,5-sobno stanovanje št. 7 (7.E),
v izmeri 38,56 m2 v mansardi, na naslovu
Gornji Petrovci 33, Petrovci, ZKV 409/3, k.o.
Gornji Petrovci – prazno,
6. 2-sobno stanovanje št. 177 (20.E),
v izmeri 60,99 m2 v šestem nadstropju, na
naslovu Lendavska ulica 23b, Murska Sobota, ZKV 3984/22, k.o. Murska Sobota –
prazno,
7. 2-sobno stanovanje št. 16 (16.E),
v izmeri 80,25 m2 v deseti etaži, na naslovu
Mladinska ulica 6, Vuzenica, ZKV 707/16,
k.o. Vuzenica – prazno,
8. 2-sobno stanovanje št. 1, v izmeri
55,34 m2 v prvem nadstropju, na naslovu
Trg 1. maja 4, Tolmin, parc. št. 1049/1, ZKV
499, k.o. Tolmin – prazno,
9. 2-sobno stanovanje št. 3, v izmeri
68,65 m2 v prvem nadstropju, na naslovu Velike Bloke 3b, Velike Bloke, parc. št. 2005/1,
ZKV 249, k.o. Velike Bloke – prazno,
10. zasedeno stanovanje št. 7 (8.E),
v izmeri 98,86 m2 v mansardi, na naslovu
Trg 4. julija 8, Dravograd, ZKV 786/8, k.o.
Dravograd.
Sklop 2:
1) nepremičnini parc. št. 2424/1 – zelenica, v izmeri 1.034 m2 in parc. št. 2424/4
– zelenica, v izmeri 152 m2, ZKV 608, k.o.
Biljana.
Lastnik vseh nepremičnin: Republika
Slovenija, upravljavec Ministrstvo za notranje zadeve.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin po metodi javne dražbe.
4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja:

Sklop 1:
1. za stanovanje št. 22, na naslovu
Ulica 21. oktobra 15, Črnomelj: 54.000,00 €.
Najnižji znesek višanja 200,00 €;
2. za stanovanje št. 15, na naslovu Naselje Borisa Kidriča 2, Metlika: 77.000,00 €.
Najnižji znesek višanja 200,00 €;
3. za stanovanje št. 25, na naslovu Naselje Borisa Kidriča 3, Metlika: 79.000,00 €.
Najnižji znesek višanja 200,00 €;
4. za stanovanje št. 7, na naslovu Mladinska ulica 12, Gornja Radgona: 51.600,00 €. Najnižji znesek višanja
200,00 €;
5. za stanovanje št. 7, na naslovu Gornji Petrovci 33, Petrovci: 27.000,00 €. Najnižji znesek višanja 100,00 €;
6. za stanovanje št. 177, na naslovu Lendavska ulica 23b, Murska Sobota: 78.200,00 €. Najnižji znesek višanja
200,00 €;
7. za stanovanje št. 16, na naslovu
Mladinska ulica 6, Vuzenica: 58.500,00 €.
Najnižji znesek višanja 200,00 €;
8. za stanovanje št. 1, na naslovu Trg
1. maja 4, Tolmin: 66.000,00 €. Najnižji znesek višanja 200,00 €;
9. za stanovanje št. 3, na naslovu Velike Bloke 3b, Velike Bloke: 66.000,00 €.
Najnižji znesek višanja 200,00 €;
10. za stanovanje št. 7, na naslovu Trg
4. julija 8, Dravograd: 87.000,00 €. Najnižji
znesek višanja 200,00 €.
Draži se vsako stanovanje posebej.
Sklop 2:
1. za nepremičnini parc. št. 2424/1 in
parc. št. 2424/4, k.o. Biljana: 71.200,00 €.
Najnižji znesek višanja 200,00 €.
5. Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupnino na podlagi izstavljenega računa prodajalca, in sicer najkasneje v roku
15 dni od izstavitve računa. Plačilo celotne
kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla.
6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo dne 7. 4. 2010 ob
10. uri, na naslovu: Ministrstvo za notranje
zadeve, Služba za javne razpise, Cankarjeva ulica 4 (medetaža), Ljubljana.
Predstavniki dražiteljev – pravnih oseb,
ki bodo prisotni na javni dražbi, morajo pred
pričetkom javne dražbe komisiji izročiti pisna
pooblastila za sodelovanje na javni dražbi.
Dražitelji – fizične osebe, ki bodo prisotni
na javni dražbi, morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji izročiti na vpogled dokument s fotografijo, katerega je izdal državni
organ.
Vsi dražitelji morajo pred pričetkom javne
dražbe komisiji predložiti potrdilo o vplačani varščini, celotno številko TRR za primer
vračila kavcije, davčno oziroma ID št. za
DDV, EMŠO oziroma matično številko in
telefonsko številko.
7. Višina varščine: dražitelji morajo najkasneje do 6. 4. 2010 do 12. ure plačati
varščino v višini:
Sklop 1:
1. za stanovanje št. 22, na naslovu Ulica 21. oktobra 15, Črnomelj: 5.400,00 €,

2. za stanovanje št. 15, na naslo
vu Naselje Borisa Kidriča 2, Metlika:
7.700,00 €,
3. za stanovanje št. 25, na naslovu Naselje Borisa Kidriča 3, Metlika: 7.900,00 €,
4. za stanovanje št. 7, na naslovu Mladinska ulica 12, Gornja Radgona:
5.160,00 €,
5. za stanovanje št. 7, na naslovu Gornji Petrovci 33, Petrovci: 2.700,00 €,
6. za stanovanje št. 177, na naslovu Lendavska ulica 23b, Murska Sobota:
7.820,00 €,
7. za stanovanje št. 16, na naslovu
Mladinska ulica 6, Vuzenica: 5.850,00 €,
8. za stanovanje št. 1, na naslovu Trg
1. maja 4, Tolmin: 6.600,00 €,
9. za stanovanje št. 3, na naslovu Velike Bloke 3b, Velike Bloke: 6.600,00 €,
10. za stanovanje št. 7, na naslovu Trg
4. julija 8, Dravograd: 8.700,00 €.
Sklop 2:
1. za nepremičnini parc. št. 2424/1 in
parc. št. 2424/4, k.o. Biljana: 7.120,00 €.
Varščina se plača na račun Ministrstva
za notranje zadeve, št. 01100-6370171132
ter sklice, in sicer:
Sklop 1:
a) za stanovanje pod 1: 28
17116-2990008-399005,
b) za stanovanje pod 2: 28
17116-2990008-399008,
c) za stanovanje pod 3: 28
17116-2990008-399009,
d) za stanovanje pod 4: 28
17116-2990008-399006,
e) za stanovanje pod 5: 28
17116-2990008-399007,
f) za stanovanje pod 6: 28
17116-2990008-399010,
g) za stanovanje pod 7: 28
17116-2990008-399013,
h) za stanovanje pod 8: 28
17116-2990008-399011,
i) za stanovanje pod 9: 28
17116-2990008-399012,
j) za stanovanje pod 10: 28
17116-2990008-399031.
Sklop 2:
a) za nepremičnini pod 1: 28
17116-2990008-399014
Varščina bo uspelemu dražitelju vračunana v kupnino, dražiteljem, ki ne bodo
uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 30 dni
po končanem postopku javne dražbe.
Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo najmanj po izklicni ceni za predmetno nepremičnino. Ponudba veže dražitelja
do zaključka dražbe in dražitelj do tedaj ne
more odstopiti od ponudbe ali jo kakorkoli
razveljaviti.
8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in
ogled predmeta javne dražbe
Ogled stanovanj je mogoč po predhodnem dogovoru za:
Sklop 1:
a) za stanovanje pod 1: Dubravko Papič,
tel. 07/332-73-01,
b) za stanovanje pod 2: Dubravko Papič,
tel. 07/332-73-01,
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c) za stanovanje pod 3: Dubravko Papič,
tel. 07/332-73-01,
d) za stanovanje pod 4: Mira Prelec, tel.
02/52-24-333,
e) za stanovanje pod 5: Mira Prelec, tel.
02/52-24-333,
f) za stanovanje pod 6: Mira Prelec, tel.
02/52-24-333,
g) za stanovanje pod 7: Jadranka Saletinger, tel. 02/872-53-24,
h) za stanovanje pod 8: Ivan Bratuž, tel.
05/303-43-01,
i) za stanovanje pod 9: Tanja Boštjančič,
05/703-33-30,
j) za stanovanje pod 10: Jadranka Saletinger, tel. 02/872-53-24.
Sklop 2:
a) za nepremičnini pod 1: Ivan Bratuž,
tel. 05/303-43-01
Podrobnejše informacije v zvezi z izvedbo javne dražbe dobite pri Mojci Pleško
Grah, tel. 01/428-47-23, el. naslov mojca.plesko-grah@gov.si.
9. Ustavitev postopka: Vlada ali komisija
s soglasjem predstojnika lahko do sklenitve
pravnega posla postopek prodaje ustavita,
pri čemer se dražiteljem povrnejo izkazani
stroški.
10. Drugi pogoji:
– nepremičnine so naprodaj po načelu
»videno-kupljeno«;
– stanovanji pod zap. št. 8 in 9 sta etažno
neurejeni (etažna lastnina na stavbi v zemljiški knjigi ni vzpostavljena);
– stanovanje pod zap. št. 10 je zasedeno
z najemnikom, najemnik stanovanje uporablja na podlagi sklenjene najemne pogodbe
za določen čas (do 27. 11. 2010);
– dostop do nepremičnin parc. št. 2424/1
in parc. št. 2424/4, k.o. Biljana je mogoč
samo po nepremičnini parc. št. 2425/1, k.o.
Biljana, ki je v lasti naročnika, zato bo naročnik s prodajno pogodbo ustanovil tudi nujno
pot – služnostno pravico dostopa in dovoza do nepremičnin parc. št. 2424/1 in pac.
št. 2424/4 po nepremičnini parc. št. 2425/1
v korist vsakokratnih lastnikov nepremičnin
parc. št. 2424/1 in parc. št. 2424/4, vse k.o.
Biljana;
– izbrani dražitelj je dolžan v roku 15 dni
po končani dražbi skleniti z naročnikom kupoprodajno pogodbo;
– če izbrani dražitelj ne sklene kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, je postopek javne dražbe razveljavljen, vplačana
varščina je zadržana;
– kupec mora nepremičnino prevzeti
v roku 15 dni od plačila celotne kupnine;
– vse stroške v zvezi s pogodbo (notarska overitev, davek na promet nepremičnin,
vknjižba lastninske pravice in stvarne služnosti v zemljiško knjigo, stroške zemljiško
knjižnega dovolila ipd.) ter morebitne druge
stroške, ki bi nastali v zvezi s prodajo poravna kupec.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 46502-0009/2004
Ob-2124/10
Občina Sevnica, Glavni trg 19/a, Sevnica na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07), 38. do 42. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin
in občin (Uradni list RS, 84/07, 94/07, 55/09
– odl. US in 100/09) ter 109. člena Statuta
Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05 –
UPB) ter sklepa Občinskega sveta Občine
Sevnica o sprejemu posamičnega programa
prodaje z dne 18. 2. 2010, objavlja

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
javno dražbo
za prodajo nepremičnine v k.o. Telče
1. Naziv in sedež organizatorja dražbe:
Občina Sevnica, Glavni trg 19/a, 8290 Sevnica, tel. 07/816-12-00; faks 07/816-12-10.
2. Opis predmeta prodaje:
Parc. št.
2090

Vrsta rabe

Površina m2

travnik

4.165

stavbišče

72

Predmetna parcela leži v vasi Drušče in
v naravi predstavlja opuščeno domačijo. Na
parceli stojijo pomožni gospodarski objekti,
ki so dotrajani in predvideni za odstranitev.
Na predmetnem zemljišču je zagotovljena
možnost priključitve na vodovod, elektriko
in javno pot.
3. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
dražbe: vrsta pravnega posla je prodajna
pogodba, ki se sklene v roku petnajstih dni
po zaključku javne dražbe. Prodajno pogodbo pripravi Občina Sevnica.
4. Izklicna cena: izklicna cena predmetne
nepremičnine je 21.000,00 EUR.
5. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek
višanja je 200,00 EUR.
6. Način in rok plačila kupnine
Kupnino kupec poravna na transakcijski
račun
Občine
Sevnica,
št. 01310-0100008286, odprt pri Banki Slovenije, v tridesetih dneh od sklenitve prodajne pogodbe.
Plačilo celotne kupnine 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. Po plačilu
kupnine v celoti se bo kupcu nepremičnina
izročila v posest ter bo v pristojni zemljiški
knjigi vknjižen kot lastnik kupljene nepremičnine.
7. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo dne 13. 4. 2010 v sejni sobi Občine Sevnica, Glavni trg 19 a, Sevnica, z začetkom
ob 11. uri.
8. Varščina: dražitelji morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino v znesku
10% vrednosti izklicne cene za nepremičnino. Varščina se nakaže na transakcijski račun Občine Sevnica, št. 01310-0100008286,
odprt pri Banki Slovenije, s pripisom »Javna
dražba – k.o. Telče«.
9. Vrnitev, vračunavanje ali pridržanje
varščine: dražiteljem, ki ne bodo uspeli na
javni dražbi, se varščina vrne brezobrestno,
najkasneje v osmih dneh po zaključku javne dražbe. Dražitelju, ki uspe (kupcu), se
varščina vračuna v kupnino. Če kupec ne
sklene pogodbe ali ne plača kupnine, organizator dražbe obdrži varščino.
10. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi
in rok za prijavo
Na javni dražbi lahko sodeluje fizična ali
pravna oseba, ki se je pravočasno in pravilno prijavila, tako da v pisni vlogi predloži:
– podatke o dražitelju, EMŠO oziroma
matično številko, davčno številko oziroma
ID za DDV;
– kopijo osebnega dokumenta oziroma
za pravne osebe aktualni izpisek iz sodnega
registra oziroma Poslovnega registra Slovenije (s.p.);
– potrdilo o plačilu varščine s priloženo
številko računa za primer vračila varščine;
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– če se bo v imenu ponudnika javne
dražbe udeležil pooblaščenec – neomejeno
specialno pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne dražbe in ga je podpisala fizična
oseba ali zakoniti zastopnik pravne osebe,
pri čemer mora biti podpis overjen pri upravnem organu ali pri notarju.
Pisno vlogo z zahtevanimi prilogami je
potrebno vložiti osebno v sprejemni pisarni
Občine Sevnica, Glavni trg 19 a, Sevnica,
pisarna št. 215 ali poslati po pošti na naveden naslov, najkasneje do dne, 12. 4.
2010.
Organizator bo upošteval le pravočasne
in pravilne vloge za sodelovanje na javni
dražbi.
11. Pravila javne dražbe
Nepremičnina pod tč. 2 se prodaja po
načelu videno – kupljeno, prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake predmeta prodaje.
Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva, vključno z davkom na promet nepremičnin (2%) nosi kupec.
Nepremičnina se draži z zviševanjem
cene, ki je končna, ko jo imenovana komisija trikrat izkliče. Zadnjega dražitelja se kot
uspešnega pozove, da na zapisniku podpiše
potrditev cene, ki jo je ponudil in se ga pozove k podpisu pogodbe.
Če izklicna vrednost ni bila dosežena, je
javna dražba neuspešna.
Javno dražbo bo vodila Komisija za izvedbo postopka javne dražbe oziroma pooblaščena oseba, v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09 – odl.
US in 100/09).
Pooblaščena oseba za vodenje javne
dražbe lahko s soglasjem predstojnika postopek ustavi do sklenitve pravnega posla,
pri čemer se dražiteljem povrnejo plačana
varščina in izkazani stroški za prevzem razpisne dokumentacije.
12. Informacije o podrobnejših pogojih:
dodatne informacije o pogojih in predmetu
javne dražbe se lahko pridobijo na sedežu
Občine Sevnica, vsak delovni dan med uradnimi urami pri Romanu Strlekarju, pisarna
št. 214, tel. 07/816-12-69.
Občina Sevnica

25. Nepremičnina s parc. št. 3159/2,
k.o. Semedela, v izmeri 445 m2, za izklicno
ceno 27.955,00 €, brez 20% DDV;
26. Nepremičnina s parc. št. 577/7,
k.o. Hribi, v izmeri 264 m2, za izklicno ceno
25.976,00 €, brez 20% DDV;
27. Nepremičnina s parc. št. 1110/2,
k.o. Hribi, v izmeri 324 m2, za izklicno ceno
29.266,00 €, brez 20% DDV;
28. Nepremičnina s parc. št. 1335/2,
k.o. Semedela, v izmeri 233 m2, za izklicno
ceno 22.616,00 €, brez 20% DDV;
29. Nepremičnina s parc. št. 239/61,
k.o. Semedela, v izmeri 608 m2, za izklicno
ceno 73.765,00 € brez 20% DDV;
30. Nepremičnini s parc. št. 74/5 in 74/8,
k.o. Semedela, v skupni izmeri 408 m2, za izklicno ceno 61.788,00 €, brez 20% DDV;
31. Nepremičnina s parc. št. 1335, k.o.
Škofije, v izmeri 230 m2, za izklicno ceno
21.226,00 €, brez 20% DDV;
32. Nepremičnini s parc. št. 298/9
in 291/4, k.o. Semedela, v skupni izmeri
575 m2, za izklicno ceno 55.760,00 €, brez
20% DDV;
33. Nepremičnini s parc. št. 1151/2 in
1151/3, k.o. Tinjan, v skupni izmeri 24 m2,
do deleža 6/8-in, za izklicno ceno 756,00 €,
brez 20% DDV;
34. Nepremičnina s parc. št. 705/1,
k.o. Koper, v izmeri 390 m2, za izklicno ceno
60.307,00 €, brez 20% DDV;
35. Nepremičnini s parc. št. 1471/6,
k.o. Škofije, v izmeri 224 m2, za izklicno
ceno 21.437,00 €, brez 20% DDV;
36. Nepremičnina s parc. št. 810/4,
k.o. Škofije, v izmeri 717 m2, za izklicno
ceno 36.836,00 €, brez 20% DDV;
37. Nepremičnina s parc. št. 1534/7,
k.o. Koper, v izmeri 286 m2, za izklicno ceno
65.577,00 €, brez 20% DDV.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin.
4. Izhodiščno nadomestilo
Izhodiščno nadomestilo je razvidno iz
2. točke te javne dražbe, najnižji znesek
višanja je 1.000,00 €.
V ceno nepremičnin ni vključen 20% davek na dodano vrednost oziroma 2% davek
na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
5. Pogoji prodaje
Nepremičnine se prodajajo po načelu videno-kupljeno.
Nepremičnina s parc. št. 1957, k.o. Tinjan, se nahaja v ureditvenem območju za
poselitev, v območju izvenmestnih naselij,
ki je namenjeno za mešano urbano rabo,
v naselju Urbanci. V naravi gre za dotrajano
stanovanjsko stavbo. Po dvorišču s parc.
št. 1957, k.o. Tinjan je dostop do parc. štev.
126.S k.o. Tinjan.
Nepremičnine s parc. št. 2909, 2910 in
2011 vse k.o. Boršt, se nahajajo v ureditvenem območju za poselitev, v območju izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano
urbano rabo, v naselju Labor. V naravi gre
za dotrajane stanovanjske stavbe.
Nepremičnina s parc. št. 1653, k.o. Krkavče, se nahaja v ureditvenem območju za
poselitev, v območju izvenmestnih naselij,
ki je namenjeno za mešano urbano rabo,
v naselju Krkavče. V naravi gre za dotrajano
stanovanjsko stavbo.
Nepremičnina s parc. št. 396/1, k.o. Koper, se nahaja v ureditvenem območju za
poselitev, v območju za centralne dejavnosti, v mestu Koper. V naravi gre za garažo –
klet. Vknjiženi etažni lastnik ima predkupno
pravico.

Št. 478-79/2010
Ob-2165/10
Mestna občina Koper izdaja na podlagi
20. oziroma 22. člena Zakona o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 14/07) ter sklepa št. 478-77/2007
z dne 21. 9. 2009 in sklepa št. 478-79/2010
z dne 9. 3. 2010, objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
v lasti Mestne občine Koper
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Mestna občina Koper, Verdijeva
ulica 10, Koper, ki jo zastopa župan Boris
Popovič.
2. Opis predmeta prodaje:
1. Nepremičnina s parc. št. 1957, k.o.
Tinjan, funkcionalni objekt, v izmeri 120 m2,
do deleža 55/60, za izklicno ceno 9.117,00 €,
brez 2% davka na promet nepremičnin;
2. Nepremičnina s parc. št. 2909,
k.o. Boršt, stanovanjska stavba, v izmeri
39 m2 in dvorišče, v izmeri 16 m2, s parc.
št. 2910, k.o. Boršt, stanovanjska stavba,
v izmeri 24 m2 in dvorišče, v izmeri 14 m2,
s parc. št. 2911, k.o. Boršt, stanovanjska
stavba, v izmeri 50 m2, vse za izklicno ceno

42.219,00 €, brez 2% davka na promet nepremičnin;
3. Nepremičnina s parc. št. 1653,
k.o. Krkavče, stavbišče, v izmeri 42 m2 in
dvorišče, v izmeri 53 m2, za izklicno ceno
21.689,00 €, brez 2% davka na promet nepremičnin;
4. Nepremičnina s parc. št. 396/1, k.o.
Koper, garaža oziroma klet s koristno stanovanjsko površino 16,30 m2, vpisana v zk.
vložku 1152/1, k.o. Koper, označena z oznako 1.E, za izklicno ceno 11.465,00 €, brez
2% davka na promet nepremičnin;
5. Nepremičnina s parc. št. 113/1.S,
k.o. Pomjan, stanovanjska stavba, v izmeri
370 m2, za izklicno ceno 62.357,00 €, brez
2% davka na promet nepremičnin;
6. Nepremičnina s parc. št. 1069/1,
k.o. Dekani, v izmeri 662 m2, za izklicno
ceno 41.050,00 €, brez 20% DDV;
7. Nepremičnina s parc. št. 2148, k.o.
Sv. Anton, v izmeri 640 m2, za izklicno ceno
48.167,00 €, brez 20% DDV;
8. Nepremičnine s parc. št. 737/77,
731, 702/8, 702/21, 702/22, k.o. Škofije,
v skupni izmeri 2.561 m2, za izklicno ceno
253.932,00 €, brez 20% DDV;
9. Nepremičnine s parc. št. 1787/2,
1787/3, 1788/1, 1788/2, 1788/3, 1788/4,
1788/5, 1788/6, 1790, 1791/8, 1808/17,
1809/2, 54.S in 309.S, k.o. Jernej,
v skupni izmeri 26.828 m2, za izklicno ceno
4.034.019,00 €, brez 20% DDV oziroma 2%
davek na promet nepremičnin;
10. Nepremičnina s parc. št. 1580/5,
k.o. Škofije, v izmeri 698 m2, za izklicno
ceno 77.298,00 €, brez 20% DDV;
11. Nepremičnina s parc. št. 444/19,
k.o. Škofije, v izmeri 628 m2, za izklicno
ceno 77.270,00 €, brez 20% DDV;
12. Nepremičnina s parc. št. 444/11,
k.o. Škofije, v izmeri 596 m2, za izklicno
ceno 73.333,00 €, brez 20% DDV;
13. Nepremičnina s parc. št. 444/16,
k.o. Škofije, v izmeri 610 m2, za izklicno
ceno 75.055,00. €, brez 20% DDV
14. Nepremičnina s parc. št. 558/11,
k.o. Škofije, v izmeri 293 m2, za izklicno
ceno 28.842,00 €, brez 20% DDV;
15. Nepremičnina s parc. št. 3250/15,
k.o. Bertoki, v izmeri 552 m2, za izklicno
ceno 64.180,00 €, brez 20% DDV;
16. Nepremičnina s parc. št. 3250/16,
k.o. Bertoki, v izmeri 221 m2, za izklicno
ceno 25.876,00 €, brez 20% DDV;
17. Nepremičnina s parc. št. 839/28,
k.o. Bertoki, v izmeri 632 m2, za izklicno
ceno 44.905,00 €, brez 20% DDV;
18. Nepremičnina s parc. št. 540/78,
k.o. Semedela, v izmeri 168 m2, za izklicno
ceno 20.452,00 €, brez 20% DDV;
19. Nepremičnina s parc. št. 540/79,
k.o. Semedela, v izmeri 223 m2, za izklicno
ceno 27.147,00 €, brez 20% DDV;
20. Nepremičnina s parc. št. 1369/2,
k.o. Sv. Anton, v izmeri 419 m2, za izklicno
ceno 28.266,00 €, brez 20% DDV;
21. Nepremičnina s parc. št. 1263/29,
k.o. Škofije, v izmeri 211 m2, za izklicno ceno
20.840,00 €, brez 20% DDV;
22. Nepremičnina s parc. št. 915, k.o.
Škofije, v izmeri 400 m2, za izklicno ceno
44.229,00 €, brez 20% DDV;
23. Nepremičnina s parc. št. 3159, k.o.
Bertoki, v izmeri 826 m2, za izklicno ceno
48.541,00 €, brez 20% DDV;
24. Nepremičnina s parc. št. 447/2,
k.o. Koštabona, v izmeri 798 m2, za izklicno
ceno 23.391,00 €, brez 20% DDV;
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Nepremičnina s parc. št. 113/1.S, k.o.
Pomjan, se nahaja v ureditvenem območju
za poselitev, v območju izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo,
v naselju Župančiči. V naravi gre za dotrajano stanovanjsko stavbo.
Nepremičnina s parc. št. 1069/1, k.o. Dekani, se nahaja v ureditvenem območju za
poselitev, ki v območju izvenmestnih naselij,
ki je namenjeno za mešano urbano rabo,
v naselju Dekani – v zaselku Miši.
Nepremičnina s parc. št. 2148, k.o. Sv.
Anton, se nahaja v ureditvenem območju za
poselitev, v območju izvenmestnih naselij,
ki je namenjeno za mešano urbano rabo,
v naselju Lopar.
Nepremičnine s parc. št. 737/77, 731,
702/8, 702/2 in 702/22, k.o. Škofije, se nahajajo v ureditvenem območju za poselitev, v območju za stanovanja, v naselju Sp.
Škofije.
Nepremičnine s parc. št. 1787/2, 1787/3,
1788/1, 1788/2, 1788/3, 1788/4, 1788/5,
1788/6, 1790, 1791/8, 1808/17, 1809/2,
54.S in 309.S, k.o. Jernej, se nahajajo v ureditvenem območju za poselitev, v območju
centralnih dejavnosti, v naselju Ankaran –
na območju Debelega rtiča.
Nepremičnine s parc. št. 444/19, 444/11,
444/16, 558/11, vse k.o. Škofije, se nahajajo v ureditvenem območju za poselitev, na
območju za stanovanja, v naselju Spodnje
Škofije. Nepremičnina s parc. št. 558/11,
k.o. Škofije, predstavlja pa zaokrožitev
obstoječe gradbene parcele, ki se nahaja v neposredni bližini in je v lasti fizične
osebe.
Nepremičnini s parc. št. 3250/15 in
3250/16, k.o. Bertoki, se nahajata v ureditvenem območju za poselitev, v območju za
stanovanja, v naselju Prade, nepremičnina
s parc. št. 839/28, k.o. Bertoki, pa v območju
za stanovanja, v naselju Bertoki. Navedene nepremičnine predstavljajo zaokrožitev
obstoječih gradbenih parcel, ki se nahajajo v neposredni bližini in so v lasti fizičnih
oseb.
Nepremičnini s parc. št. 540/78 in 540/79,
k.o. Semedela se nahajata v ureditvenem
območju za poselitev, v območju za stanovanja, v naselju Koper. Navedeni nepremičnini predstavljata zaokrožitev obstoječih
gradbenih parcel, ki se nahajata v neposredni bližini in sta v lasti fizičnih oseb.
Nepremičnina s parc. št. 1369/2, k.o. Sv.
Anton, se nahaja v ureditvenem območju za
poselitev, v območju izvenmestnih naselij,
ki je namenjeno za mešano urbano rabo,
v naselju Sv. Anton.
Nepremičnini s parc. št. 1239/29 in 915,
k.o. Škofije, se nahajata v ureditvenem območju za poselitev, na območju za stanovanja, v naselju Zgornje Škofije. Nepremičnini
predstavljata zaokrožitev obstoječih gradbenih parcel, ki se nahajata v neposredni
bližini in sta v lasti fizičnih oseb.
Nepremičnina s parc. št. 3159, k.o. Bertoki se nahaja v ureditvenem območju za
poselitev, v območju za stanovanja, v naselju Škocjan. Navedena nepremičnina predstavlja zaokrožitev obstoječe gradbene parcele, ki se nahaja v neposredni bližini in je
v lasti fizičnih oseb.
Nepremičnina s parc. št. 447/2, k.o. Koštabona, se nahaja v ureditvenem območju
za poselitev, v območju izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo,
v naselju Koštabona. Navedena nepremičnina predstavlja zaokrožitev obstoječe grad-
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bene parcele, ki se nahaja v neposredni
bližini in je v lasti fizičnih oseb.
Nepremičnina s parc. št. 3159/2, k.o. Semedela, se nahaja v ureditvenem območju
za poselitev, v območju izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo,
ob Šmarski cesti. Navedena nepremičnina
predstavlja zaokrožitev obstoječe gradbene
parcele, ki se nahaja v neposredni bližini
in je v lasti pravnih oseb. Na južnem delu
nepremičnine je obstoječ dostop do nepremičnin v nadaljevanju, tako da bo v pogodbi
o prodaji vključena posebna klavzula, predmet katere bo ureditev služnostnega razmerja v okviru prej navedenega dostopa.
Nepremičnina s parc. št. 577/7, k.o. Hribi, se nahaja v ureditvenem območju za
poselitev, v območju izvenmestnih naselij,
ki je namenjeno za mešano urbano rabo,
v naselju Hrvatini. Navedena nepremičnina
predstavlja zaokrožitev obstoječe gradbene
parcele, ki se nahaja v neposredni bližini in
je v lasti fizičnih oseb.
Nepremičnina s parc. št. 1110/2, k.o. Hribi, se nahaja v ureditvenem območju za
poselitev, v območju izvenmestnih naselij,
ki je namenjeno za mešano urbano rabo,
v naselju Hrvatini. Navedena nepremičnina
predstavlja zaokrožitev nepremičnine, ki se
nahaja v neposredni bližini in je v lasti fizičnih oseb. Na vzhodnem delu nepremičnine
je predviden dostop do nepremičnin v nadaljevanju, tako da bo v pogodbi o prodaji
vključena posebna klavzula, predmet katere
bo ureditev služnostnega razmerja v okviru
prej navedenega dostopa.
Nepremičnina s parc. št. 1335/2, k.o. Semedela, se nahaja v ureditvenem območju
za poselitev, na območju razpršene gradnje,
v naselju Koper – Semedela. Navedena nepremičnina predstavlja zaokrožitev obstoječe gradbene parcele, ki se nahaja v neposredni bližini in je v lasti fizične osebe.
Nepremičnina s parc. št. 239/61, k.o. Semedela, se nahaja v ureditvenem območju
za poselitev, v območju za stanovanja, v naselju Koper – Markovec. Navedena nepremičnina predstavlja zaokrožitev obstoječe
gradbene parcele, ki se nahaja v neposredni
bližini in je v lasti pravne osebe.
Nepremičnini s parc. št. 74/7 in 74/8, k.o.
Semedela, se nahajata v ureditvenem območju za poselitev, v območju za stanovanja, v naselju Koper – ob obalni cesti Koper
– Izola. Navedeni nepremičnini predstavljata
zaokrožitev obstoječe gradbene parcele, ki
se nahaja v neposredni bližini in je v lasti
fizičnih oseb.
Nepremičnini s parc. št. 1335 in 1580/5,
k.o. Škofije, se nahajata v ureditvenem območju za poselitev, na območju za stanovanja, v naselju Zgornje Škofije. Nepremičnina
s parc. št. 1335, k.o. Škofije, predstavlja
zaokrožitev obstoječe gradbene parcele, ki
se nahaja v neposredni bližini in je v lasti
fizičnih oseb.
Nepremičnini s parc. št. 298/9 in 291/4,
k.o. Semedela, se nahajata v ureditvenem
območju za poselitev, v območju za stanovanja, v naselju Koper. Navedeni nepremičnini predstavljata zaokrožitev obstoječe
gradbene parcele, ki se nahaja v neposredni
bližini in je v lasti fizične osebe.
Nepremičnini s parc. št. 1151/2 in 1151/3,
k.o. Tinjan, se nahajata na območju izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano
urbano rabo, v naselju Urbanci. Navedeni
nepremičnini predstavljata zaokrožitev nepremičnin, ki se nahajajo v neposredni bliži-

ni in so v lasti fizične osebe. Mestna občina
Koper prodaja solastniški delež na navedenih nepremičninah v višini 6/8-in.
Nepremičnina s parc. št. 1534/7, k.o. Koper, se nahaja v ureditvenem območju za
poselitev, območje za centralne dejavnosti,
v Kopru Nepremičnina predstavlja zaokrožitev obstoječe gradbene parcele, ki se nahaja v neposredni bližini in je v lasti pravne
osebe.
Nepremičnina s parc. št. 810/4, k.o. Škofije, se nahaja v ureditvenem območju za
poselitev, na območju za stanovanja, v naselju Zgornje Škofije. Nepremičnina predstavlja pa zaokrožitev obstoječe gradbene
parcele, ki se nahaja v neposredni bližini in
je v lasti fizične osebe.
Nepremičnina s parc. št. 1471/6, k.o.
Škofije, se nahaja v ureditvenem območju
za poselitev, na območju za stanovanja,
v naselju Zgornje Škofije. Nepremičnina
predstavlja pa zaokrožitev obstoječe gradbene parcele, ki se nahaja v neposredni
bližini in je v lasti fizičih oseb.
Nepremičnina s parc. št. 705/1, k.o. Koper, se nahaja v ureditvenem območju za
poselitev, na območju za centralne dejavnosti, v centru Kopra.
Vse predmetne nepremičnine se nahajajo na območju, ki se ureja po določilih
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih
v Mestni občini Koper (UO, št. 19/88, 7/01,
24/01 in Uradni list RS, št. 49/05, 95/06,
124/08, 22/09), razen nepremičnine s parc.
št. 1364/20, k.o. Oltra, ki se nahaja na območju, ki se ureja z ZN Dolge njive – Campi lunghi, pod cerkvijo v Ankaranu (Uradne
objave, št. 6/2001, Uradni list RS, št. 47/06obvezna razlaga).
Nepremičnine, ki so predmet javne dražbe predstavljajo stvarno premoženje, v lasti
Mestne občine Koper, katero slednja ne potrebuje za opravljanje svojih nalog, skladno
s 4. členom Zakona o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 14/07).
Kolikor bi se na nepremičninah, ki so
predmet javne dražbe izkazalo, da so obremenjene z gospodarsko javno infrastrukturo,
se kupec zaveže skleniti ustrezno služnostno pogodbo v korist upravljavca navedene
infrastrukture.
Posamezna nepremičnina bo prodana
dražitelju, za katerega bo komisija ugotovila,
da je ponudil najvišjo ceno.
Izbrani dražitelj bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po zaključku dražbe. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je
od nakupa odstopil in ima Mestna občina
Koper pravico zadržati vplačano varščino.
Vpis v zemljiško knjigo se opravi na podlagi zemljiškoknjižnega dovolila po plačilu
celotne kupnine.
6. Plačilo celotne kupnine
Kupec je dolžan plačati celotno kupnino
najkasneje v 8 dneh od izdaje računa s strani prodajalca. Plačilo kupnine je bistvena
sestavina pogodbe. V primeru, da kupec
ne poravna kupnine na določen način in
v določenem roku po sklenitvi pogodbe, se
prodajna pogodba šteje za razdrto.
7. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
se bo vršila dne 8. 4. 2010 v prostorih sejne
sobe v pritličju Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper, z začetkom ob 10. uri.
Kandidati se bodo morali pred začetkom
draženja zainteresirane nepremičnine izkazati z dokazili navedenimi pod zap. št. 8
te objave. Če udeleženec javne dražbe ne
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predloži zahtevanih podatkov oziroma ne izpolnjuje spodaj navedenih pogojev ne more
sodelovati na javni dražbi.
8. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodeluje domača
ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki v skladu
s pravnim redom RS lahko postane lastnik
nepremičnin ter se pravočasno in pravilno
prijavi, tako da:
– plača varščino in predloži dokazilo
o njenem plačilu;
– predloži izpisek iz sodnega registra, ki
ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi pravna oseba;
– predloži izvirnik veljavnega osebnega
dokumenta in davčno številko, če se prijavi
fizična oseba oziroma predloži priglasitveni
list, ki ne sme biti starejši od treh mesecev,
če se prijavi samostojni podjetnik;
– predloži pooblastilo, ki se nanaša na
predmet javne dražbe, pri čemer mora biti
podpis overjen, 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
overjeno kopijo listine.
9. Varščina: udeleženci, ki želijo sodelovati na javni dražbi, morajo do začetka
javne dražbe vplačati varščino v višini 20%
od izklicne cene nepremičnin na podračun

Ugovore proti dražbenem postopku je
mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik
o poteku dražbe. Morebitne spore reši komisija.
Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge.
11. Stroški vezani na pogodbo: stroške
sklenitve pogodbe, davek na dodano vrednost oziroma davek na promet nepremičnin, stroške notarskih storitev ter takso za
vpis v zemljiško knjigo, plača kupec nepremičnin.
12. Drugi pogoji: Mestna občina Koper si
obdrži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji nepremičnin in neodplačno ter časovno
neomejeno služnost za potrebe izgradnje
objektov in omrežja javne komunalne infrastrukture.
13. Zakonska podlaga: za izvedbo javne dražbe se uporabljajo določbe 20. in
22. člena Zakona o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 14/07).
14. Dodatna pojasnila: vsa pojasnila
v zvezi z razpisom javne dražbe lahko interesenti dobijo na Uradu za nepremičnine
Mestne občine Koper, tel. št. 05/664-62-73,
v času uradnih ur.
Mestna občina Koper

proračuna Mestne občine Koper pri Upravi
Republike Slovenije za javna plačila (UJP)
– Urad Koper številka: 01250-0100005794,
obvezni sklic na številko 00 478-79-2010.
Varščino je potrebno vplačati do dne 7. 4.
2010. Varščina bo neuspelim ponudnikom
vrnjena brez obresti v petnajstih dneh po
opravljeni javni dražbi, uspelemu ponudniku pa bo upoštevana pri plačilu kupnine.
V primeru, da uspeli dražitelj ne bi sklenil
pogodbe ali plačal kupnine, organizator javne dražbe obdrži varščino.
10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe
Javna dražba bo ustna.
Nepremičnine bodo prodane po načelu
videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo
upoštevane.
Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi
najvišjo ceno.
Dražbo vodi član Komisije za vodenje postopkov razpolaganja in upravljanja s stvarnim premoženjem občine (v nadaljevanju
komisija) ter je končana, ko voditelj dražbe
trikrat ponovi najvišjo ponudbo za posamezno nepremičnino. Takrat komisija ugotovi
komu in po kakšni ceni je bil predmet javne
dražbe prodan in kupca pozove k podpisu
pogodbe.
Če izklicna cena ni bila dosežena je javna dražba neuspešna.
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Razpisi delovnih mest
Št. 12/2010
Ob-2125/10
Na podlagi 22. člena Statuta Skupnosti zdravstvenih zavodov Murska Sobota,
svet skupnosti zavodov razpisuje delovno
mesto
direktorja/direktorice zavoda.
Kandidat mora poleg splošnih zakonskih
pogojev izpolnjevati še:
– da ima visoko izobrazbo ekonomske
ali pravne smeri,
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj.
Kandidat/kandidatka mora predložiti tudi
program (vizijo) razvoja zavoda za mandatno obdobje.
Mandat direktorja/direktorice traja 4
leta.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev je potrebno poslati v 8 dneh po objavi
razpisa na naslov: Skupnost zdravstvenih
zavodov Murska Sobota, Arh. Novaka 2 b,
9000 Murska Sobota.
O izbiri bodo kandidati/ke obveščeni najpozneje v 30 dneh po odločitvi sveta skupnosti zavodov in s soglasjem ustanoviteljev.
Skupnost zdravstvenih zavodov
Murska Sobota
Ob-2151/10
Občina Radeče, Ulica Milana Majcna 1,
1433 Radeče, na podlagi 58. člena Zakona
o javnih uslužbencih (ZJU – UPB3, Uradni
list RS, št. 65/08, 69/08, 74/09) objavlja javni
natečaj za zasedbo prostega uradniškega
delovnega mesta
višji svetovalec za projektno delo in
investicije (m/ž).
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoka strokovna izobrazba/prva stopnja,
– najmanj 4 leta delovnih izkušenj,
– znanje uradnega jezika,
– usposabljanje za imenovanje v naziv,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti
obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti,
– vozniški izpit B kategorije.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje
se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni
uslužbenec pridobil z opravljanjem del na
delovnem mestu, za katero se zahteva eno
stopnja nižja izobrazba, razen pripravništva
v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira.

Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo in magisterijem.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo,
ali ima opravljeno usposabljanje za imenovanje v naziv. V nasprotnem primeru bo
moral izbrani kandidat v skladu 89. členom
Zakona o javnih uslužbencih usposabljanje
za imenovanje v naziv, na katero ga bo napotil predstojnik, opraviti najpozneje v enem
letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo,
ali ima opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka. V nasprotnem primeru bo moral
izbrani kandidat v skladu z 31. členom Zakona o splošnem upravnem postopku strokovni izpit iz upravnega postopka opraviti
najpozneje v treh mesecih od sklenitve pogodbe o zaposlitvi.
Delovne naloge na prostem delovnem
mestu so naslednje:
– organiziranje medsebojnega sodelovanja in sodelovanje z drugimi organi;
– priprava, koordinacija, usklajevanje in
vodenje v zvezi s postopki in pripravo investicijske dokumentacije, vlog za prijavo na
razpise ter oblikovanja poročil na področju
kohezijske in strukturne politike EU in mehanizmov sofinanciranja iz naslova proračuna RS;
– sodelovanje pri pripravi proračuna občine;
– priprava, vodenje in izvedba postopkov javnega naročanja, vključno s pripravo
razpisne dokumentacije, vzorcev pogodb,
objavo razpisov v skladu z zakonom o javnem naročanju;
– priprava letnih statističnih poročil;
– vodenje evidence NUSZ;
– priprava zahtevnejših gradiv vezanih
na določitev strateških razvojnih ciljev občine in ostalih strokovnih gradiv, vezanih na
zakonodajo;
– načrtovanje investicij v infrastrukturo in
priprava investicijskih elaboratov;
– sodelovanje in komuniciranje s poslovnimi partnerji, z izvajalci in dobavitelji blaga
in storitev ter koordinacija na terenu;
– vodenje zahtevnih upravnih postopkov
na I. stopnji;
– priprava letnega pregleda dogodkov in
ostalih pisnih prispevkov o delu na Občini
Radeče;
– PR aktivnosti in sodelovanje v protokolarnih aktivnostih;
– samostojno opravljanje drugih del in
nalog po naročilu nadrejenih oziroma na
osnovi zakonodaje v sklopu tega delovnega mesta, za katerega se zahtevata enaka
stopnja in smer izobrazbe.
Prijava mora vsebovati:
1. dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj;
3. pisno izjavo o opravljenem usposabljanju v naziv in o opravljenem strokovnem

izpitu iz upravnega postopka, iz katere mora
biti razvidna ustanova, na kateri je kandidat
opravljal izpit in leto opravljanja izpita (če
kandidat izpita ima);
4. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
5. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Občini Radeče preverjanje in pridobitev podatkov iz 1., 2., 3. in
4. točke iz uradne evidence.
Zaželjeno je, da prijava vsebuje kratek
življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja
in veščine, ki jih je pridobil.
Delovno mesto višji svetovalec za projektno delo in investicije je uradniško delovno mesto. Izbrani kandidat bo delo na
delovnem mestu opravljal v nazivu višji
svetovalec III z možnostjo napredovanja
v naziv višji svetovalec II in višji svetovalec
I. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim
delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo
opravljal v prostorih Občine Radeče, Ulica
Milana Majcna 1, 1433 Radeče.
Formalno nepopolne prijave se ne bodo
uvrstile v izbirni postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki
jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za
javni natečaj za prosto uradniško delovno
mesto višji svetovalec za projektno delo in
investicije«, na naslov: Občina Radeče, Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče, in sicer
v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Kandidati bodo o izbiri
pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni po
opravljeni izbiri.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite na tel. 03/56-80-800 (Brigita Stopar).
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Občina Radeče
Št. 132/2010
Ob-2169/10
Na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list
RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo
ZUJIK-UPB1, 56/08 in 4/10), 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 121/91,
451/94 Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98
Odl. US: U-I-34/98, 36/00 – ZPDZC, 127/06
– ZJZP) in tretjega odstavka 8. člena Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Muzej novejše zgodovine Slovenije (Uradni list RS,
št. 60/03 in 8/09), Ministrstvo za kulturo objavlja javni razpis za delovno mesto
direktorja javnega zavoda Muzej novejše zgodovine Slovenije.
Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:
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– da ima univerzitetno izobrazbo ene izmed strok, zastopanih v dejavnosti muzeja;
– da ima najmanj pet let delovnih izkušenj;
– da pozna področje dela muzeja;
– da je sposoben organizirati in voditi
delo;
– aktivno znanje slovenskega jezika;
– znanje najmanj enega svetovnega jezika na višji ravni in znanje najmanj enega
svetovnega jezika na osnovni ravni.
Za aktivno znanje slovenskega jezika na
visoki ravni se šteje, če je oseba v razpisu
zahtevano izobrazbo dosegla na slovenski šoli ali končala vsaj slovensko štiriletno srednjo šolo. Osebe, ki nimajo končanih
ustreznih slovenskih šol, potrebno znanje
slovenščine dokazujejo s posebnim potrdilom uradno pooblaščene izobraževalne
ustanove o uspešno opravljenem preizkusu
znanja slovenščine po javno veljavnem izobraževalnem programu ustrezne stopnje
v Republiki Sloveniji. Pri tem se šteje, da
visoko raven znanja slovenščine obvlada,
kdor je uspešno opravil preizkus po izobraževalnem programu za slovensko gimnazijo
oziroma tej ustrezno štiriletno šolo.
Pogoj višja raven znanja svetovnega jezika se šteje za izpolnjenega, če je kandidat
pridobil potrdilo o aktivnem znanju tujega jezika ali če se je kandidat šolal v tujem jeziku
(pridobil stopnjo izobrazbe – osnovno, srednjo, do- ali podiplomsko v državi, v kateri
je to materni jezik) ali je dosegel VII. stopnjo
izobrazbe v okviru študija enega izmed svetovnih jezikov ali je 6 mesecev ali več opravljal dela visokošolske zahtevnosti v tujini
v tujem jeziku ali je uspešno opravil izpit iz
tujega jezika na dodiplomskem študiju.
Pogoj osnovna raven znanja svetovnega
jezika se šteje za izpolnjenega, če se je kandidat izobraževal pri ustrezni izobraževalni
instituciji, opravil večtedensko izobraževanje v tujem jeziku, če se je kandidat večkrat
udeležil strokovnih srečanj, na katerih je aktivno uporabljal tuji jezik ali če je kandidat
uspešno zaključil tuji jezik v okviru srednješolskega izobraževanja (v okviru pridobitve
V. stopnje izobrazbe).
Kandidat mora k prijavi z življenjepisom
priložiti:
– izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere morajo biti
razvidna vrsta študijskega programa in smer
izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je
bila izobrazba pridobljena;
– opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje naslednjih pogojev:
1. zahtevane delovne izkušnje,
2. poznavanje področja dela muzeja,
3. sposobnost za organiziranje in vodenje dela,
(opis mora vsebovati navedbo delodajalca oziroma druge fizične ali pravne osebe,
za katero je kandidat opravljal delo, datum
začetka in konca opravljanja dela ter opis
dela);
– izjavo, da obvlada visoko raven aktivnega znanja slovenščine;
– izjavo o znanju najmanj enega svetovnega jezika na višji ravni, iz katere mora biti
razvidna vrsta izobraževanja in izobraževalna institucija, v okviru katere je bilo znanje
pridobljeno;
– izjavo o znanju najmanj enega svetovnega jezika na osnovni ravni, iz katere
mora biti razvidna vrsta izobraževanja in
izobraževalna institucija, v okviru katere je
bilo znanje pridobljeno.

v tujem jeziku ali je uspešno opravil izpit iz
tujega jezika na dodiplomskem študiju.
Pogoj osnovna raven znanja svetovnega
jezika se šteje za izpolnjenega, če se je kandidat izobraževal pri ustrezni izobraževalni
instituciji, opravil večtedensko izobraževanje v tujem jeziku, če se je kandidat večkrat
udeležil strokovnih srečanj, na katerih je aktivno uporabljal tuji jezik ali če je kandidat
uspešno zaključil tuji jezik v okviru srednješolskega izobraževanja (v okviru pridobitve
V. stopnje izobrazbe).
Kandidat mora k prijavi z življenjepisom
priložiti:
– program delovanja zavoda v prihodnjih
petih letih;
– izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere morajo biti
razvidna vrsta študijskega programa in smer
izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je
bila izobrazba pridobljena;
– opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje naslednjih pogojev:
1. zahtevane delovne izkušnje,
2. poznavanje področja dela muzeja,
3. sposobnost za organiziranje in vodenje dela,
(opis mora vsebovati navedbo delodajalca oziroma druge fizične ali pravne osebe,
za katero je kandidat opravljal delo, datum
začetka in konca opravljanja dela ter opis
dela);
– izjavo, da obvlada visoko raven aktivnega znanja slovenščine;
– izjavo o znanju najmanj enega svetovnega jezika na višji ravni, iz katere mora biti
razvidna vrsta izobraževanja in izobraževalna institucija v okviru katere je bilo znanje
pridobljeno;
– izjavo o znanju najmanj enega svetovnega jezika na osnovni ravni, iz katere
mora biti razvidna vrsta izobraževanja in
izobraževalna institucija v okviru katere je
bilo znanje pridobljeno.
Ministrica za kulturo bo izbranega kandidata, po predhodnem mnenju sveta in strokovnega sveta javnega zavoda, imenovala
za direktorja javnega zavoda za obdobje petih let. Izbrani kandidat bo sklenil pogodbo
o zaposlitvi za določen čas s predsednikom
sveta javnega zavoda Slovenski etnografski
muzej.
O izidu razpisa bodo kandidati obveščeni
v roku osmih dni po izdaji odločbe o izbiri.
Prijave naj kandidati pošljejo v zaprti
ovojnici s pripisom »Javni razpis – direktor
– Slovenski etnografski muzej« v tridesetih
dneh po objavi javnega razpisa na naslov:
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000
Ljubljana ali na elektronski naslov ministrstva: gp.mk@gov.si.
Oseba, pristojna za posredovanje informacij v zvezi z javnim razpisom je Tjaša
Cvetkovič, tel. 01/369-58-72.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za kulturo

Ministrica za kulturo bo izbranega kandidata, po predhodnem mnenju sveta in strokovnega sveta javnega zavoda, imenovala
za direktorja javnega zavoda za obdobje petih let. Izbrani kandidat bo sklenil pogodbo
o zaposlitvi za določen čas s predsednikom
sveta javnega zavoda Muzej Novejše zgodovine Slovenije.
O izidu razpisa bodo kandidati obveščeni
v roku osmih dni po izdaji odločbe o izbiri.
Prijave naj kandidati pošljejo v zaprti
ovojnici s pripisom »Javni razpis – direktor – Muzej novejše zgodovine Slovenije«
v petnajstih dneh po objavi javnega razpisa
na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova
10, 1000 Ljubljana, ali na elektronski naslov
ministrstva: gp.mk@gov.si.
Oseba, pristojna za posredovanje informacij v zvezi z javnim razpisom, je Tjaša
Cvetkovič, tel: 01/369-58-72.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za kulturo
Št. 133/2010
Ob-2171/10
Na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list
RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo
ZUJIK-UPB1, 56/08 in 4/10), 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 121/1991,
451/1994 Odl. US: U-I-104/92, 8/1996,
18/1998 Odl. US: U-I-34/98, 36/00 – ZPDZC,
127/06 –ZJZP) in tretjega odstavka 8. člena
Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Slovenski etnografski muzej (Uradni list RS,
št. 60/03 in 11/09), Ministrstvo za kulturo objavlja javni razpis za delovno mesto
direktorja javnega zavoda Slovenski
etnografski muzej.
Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba ene izmed
strok, zastopanih v dejavnosti muzeja;
– najmanj pet let delovnih izkušenj in
poznavanje področja dela muzeja;
– sposobnost za organiziranje in vodenje dela;
– aktivno znanje slovenskega jezika;
– znanje najmanj enega svetovnega jezika na višji ravni in znanje najmanj enega
svetovnega jezika na osnovni ravni.
Za aktivno znanje slovenskega jezika na
visoki ravni se šteje, če je oseba v razpisu
zahtevano izobrazbo dosegla na slovenski šoli ali končala vsaj slovensko štiriletno srednjo šolo. Osebe, ki nimajo končanih
ustreznih slovenskih šol, potrebno znanje
slovenščine dokazujejo s posebnim potrdilom uradno pooblaščene izobraževalne
ustanove o uspešno opravljenem preizkusu
znanja slovenščine po javno veljavnem izobraževalnem programu ustrezne stopnje
v Republiki Sloveniji. Pri tem se šteje, da
visoko raven znanja slovenščine obvlada,
kdor je uspešno opravil preizkus po izobraževalnem programu za slovensko gimnazijo
oziroma tej ustrezno štiriletno šolo.
Pogoj višja raven znanja svetovnega jezika se šteje za izpolnjenega, če je kandidat
pridobil potrdilo o aktivnem znanju tujega jezika ali če se je kandidat šolal v tujem jeziku
(pridobil stopnjo izobrazbe – osnovno, srednjo, do- ali podiplomsko v državi, v kateri
je to materni jezik) ali je dosegel VII. stopnjo
izobrazbe v okviru študija enega izmed svetovnih jezikov ali je 6 mesecev ali več opravljal dela visokošolske zahtevnosti v tujini
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Št. 022-3/2010-1
Ob-2172/10
Svet zavoda OŠ Frana Kocbeka Gornji Grad, Kocbekova cesta 21, 3342 Gornji
Grad, v skladu s tretjim odstavkom 11. člena
Uredbe o objavljanju v Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 109/05)
razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skla-
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du z Zakonom o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list
RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo,
36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 16/10).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti
za uspešno vodenje zavoda.
Predvideni začetek dela bo dne 1. 9.
2010.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo
5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi,
nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, program vodenja zavoda, življenjepis, delovnih izkušnjah
v vzgoji in izobraževanju, potrdilo sodišča,
da ni v kazenskem postopku – s priloženo
izjavo, da pri kateremkoli drugem sodišču
– izven kraja prebivališča – zoper njega ni
uveden kazenski postopek za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost) pošljite
v 15 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet
zavoda OŠ Frana Kocbeka Gornji Grad, Kocbekova cesta 21, 3342 Gornji Grad z oznako
“Prijava za razpis za ravnatelja”.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda OŠ Frana Kocbeka
Gornji Grad
Št. 45/2010
Ob-2182/10
Na podlagi 31. člena Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom Trebnje, (Uradni list RS, št. 19/09), Svet zavoda
Javni zavod Zdravstveni dom Trebnje, Goliev trg 3, 8210 Trebnje, objavlja javni razpis
za prosto delovno mesto
direktorja/direktorico Javnega zavoda
»Zdravstveni dom Trebnje«.
Kandidat mora poleg splošnih zakonskih
pogojev izpolnjevati še naslednje pogoje:
– da ima univerzitetno izobrazbo medicinske, pravne ali ekonomske smeri in
– najmanj 5 let delovnih izkušenj.
Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas, za čas trajanja mandata.
Kandidat mora predložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje.
Če bo imel izbrani kandidat izobrazbo
medicinske smeri, bo opravljal poleg poslovodne tudi funkcijo strokovnega vodje.
Prednost pri izbiri bo imel kandidat, ki
preko izkazanih izkušenj pozna delovanje
podobnih javnih zavodov.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5
let. Predvideni začetek dela bo dne 14. 6.
2010.
K prijavi morajo kandidati predložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome,
– potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev pošljite v roku 15 dni od objave
razpisa na naslov: Svet zavoda Javni zavod Zdravstveni dom Trebnje, Goliev trg 3,
8210 Trebnje, s pripisom »Prijava za razpis
direktorja«.
Kandidati bodo obvestilo o imenovanju
prejeli v zakonitem roku.
Zdravstveni dom Trebnje
Št. 39/10
Ob-2190/10
Svet zavoda Šolskega centra Krško –
Sevnica na podlagi 48. in 58. člena Zakona
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07, 36/08,
58/09) razpisuje prosto delovno mesto

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
ravnatelja/ravnateljice OE Gimnazije
Krško z možnostjo imenovanja na mesto
direktorja/direktorice zavoda Šolski center Krško – Sevnica.
Kandidat/-ka mora za imenovanje na
funkcijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati
splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja ZOFVI
(Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09 in 65/09 – popr.).
Pogoj, da ni bil pravnomočno obsojen
zaradi neklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šestih
mesecev in
pogoj, da ni bil pravnomočno obsojen
zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.
Kandidati/-ke morajo imeti pedagoške,
vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje šole kot organizacijske enote in centra.
Predviden začetek dela je 1. 9. 2010.
Izbrani/-a kandidat /-ka bo imenovan/-a
za dobo 5 let.
Kandidati/-ke morajo k vlogi priložiti program vodenja in vizijo šole kot organizacijske enote.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev (potrdila o izobrazbi,
izpis dejstev iz kazenske evidence), o dosedanjih delovnih izkušnjah in s kratim življenjepisom pošljite v roku 14 dni po objavi
razpisa, na naslov: Svet zavoda Šolski center Krško – Sevnica, Cesta krških žrtev 131,
8270 Krško, s pripisom »Za razpis ravnatelja/ravnateljice«.
Vloga bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan roka s priporočeno pošiljko oddana
na pošto.
O izbiri bodo kandidati/-ke obveščeni/-e
v roku 4 mesecev od dneva objave razpisa.
Svet zavoda
Šolskega centra Krško – Sevnica
Ob-2194/10
Republika Slovenija, Ustavno sodišče,
Beethovnova ulica 10, Ljubljana, objavlja
javni natečaj za uradniško delovno mesto,
ki se izvaja v enem nazivu
sodelavec za finančne zadeve.
Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
I. Kandidat mora za zasedbo delovnega
mesta Sodelavec za finančne zadeve izpolnjevati naslednje pogoje:
– visoka strokovna izobrazba ekonomske ali upravne smeri,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– 8 let delovnih izkušenj na finančnem
področju,
– temeljna raven znanja svetovnega jezika,
– usposobljenost za delo z urejevalniki
besedil,
– znanje strojepisja.
Delovne izkušnje so delovna doba na
delovnem mestu, za katero se zahteva ista
stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti
stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo
delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se
štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni
uslužbenec pridobil z opravljanjem del na
delovnem mestu, za katero se zahteva za

eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki
stopnji zahtevnosti kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira. Delovne izkušnje
se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz
katerih sta razvidna čas opravljanja dela in
stopnja izobrazbe.
Temeljna raven znanja svetovnega jezika pomeni sposobnost sporazumevanja na
temeljni ravni v vsakdanjih situacijah.
II. Naloge Sodelavca za finančne zadeve:
– naloge s finančnega področja in področja javnih naročil po odredbi pomočnika
direktorja službe,
– organiziranje popisa osnovnih sredstev
ter popisa terjatev in obveznosti,
– organizacija in vodenje postopkov letnih javnih naročil,
– nadzor nad izvajanjem postopkov
v zvezi s kontrolo in popisovanjem finančnih dokumentov,
– pomoč pomočniku direktorja službe za
finance pri vodenju poslovnih knjig in pripravi računovodskih izkazov,
– vodenje statističnih podatkov in evidenc s finančnega področja in področja javnih naročil,
– opravljanje pripravljalnih finančno-računovodskih del,
– priprava finančne dokumentacije za
izplačilo,
– pomoč pri vodenju poslovnih knjig in
pripravi računovodskih izkazov,
– sodelovanje z ustreznimi službami Ministrstva za finance,
– nadomeščanje sodelavca za kadrovske zadeve,
– nadomeščanje tajnika direktorja službe
v finančno-računovodskih zadevah,
– druge naloge na primerljivi stopnji zahtevnosti po odredbi pomočnika direktorja
službe, pomočnika generalnega sekretarja
za sodno upravo, direktorja službe ali generalnega sekretarja.
III. Kandidat mora poleg izpolnjevanja
pogojev za zasedbo delovnega mesta, na
katerega se prijavlja, izpolnjevati tudi pogoje
za imenovanje v naziv:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev,
– da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
– visoka raven znanja slovenskega jezika.
Naloge Sodelavca za finančne zadeve
se izvajajo v enem nazivu, ki je enak poimenovanju delovnega mesta.
Delovno mesto Sodelavec za finančne zadeve je uvrščeno v 32. plačni razred
(1.595,43 EUR), z napredovanjem je mogoče doseči 37. plačni razred (1.941,08
EUR).
IV. Delo se bo opravljalo v prostorih
Ustavnega sodišča Republike Slovenije,
Beethovnova ulica 10, Ljubljana.
V. 1. kandidati morajo vlogi priložiti dokazila o izpolnjevanju natečajnih pogojev:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka,
– dokazilo o pridobljenih delovnih izkušnjah na finančnem področju,
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– potrdilo ali spričevalo ustrezne javne
ali zasebne šole oziroma posebno potrdilo pooblaščene izobraževalne ustanove
o uspešno opravljenem preizkusu znanja
svetovnega jezika,
– potrdilo o nekaznovanosti, ki ga izda
Ministrstvo za pravosodje (potrdilo ne sme
biti starejše od dneva uradne objave tega
javnega natečaja),
– potrdilo, da ni v kazenskem postopku,
ki ga izda pristojno Okrajno sodišče (potrdilo
ne sme biti starejše od dneva uradne objave
tega javnega natečaja),
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije.
2. Kandidati lahko prijave na javni natečaj vložijo v roku 15 dni od objave javnega
natečaja v Uradnem listu Republike Slovenije. Ustavno sodišče izvaja javni natečaj
na podlagi petega odstavka 60. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS,
št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo in
65/08) v skladu s Pravilnikom o postopku
javnega natečaja in merilih presoje izpolnjevanja natečajnih pogojev št. Su-186/06-3
z dne 13. 11. 2006 in Su-V-25/08-7 z dne
30. 6. 2008, ki je objavljen na spletni strani
Ustavnega sodišča, v tiskani obliki pa je na
voljo v glavni pisarni Ustavnega sodišča.
Ustavno sodišče v natečajnem postopku
kandidatov ne pozove k dopolnitvi vlog in
ne pridobiva podatkov iz uradnih evidenc.
Zato bodo v izbirni postopek uvrščeni kandidati, ki bodo na podlagi predloženih dokazil
izkazali izpolnjevanje natečajnih pogojev na
dan vložitve prijave.
3. Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo
pisne prijave z dokazili na naslov: Ustavno
sodišče Republike Slovenije, Sekretariat,
Beethovnova ulica 10, p.p. 1713, 1101 Ljub
ljana, z navedbo »Ne odpiraj javni natečaj
– sodelavec za finančne zadeve«.
VI. Strokovna usposobljenost prijavljenih
kandidatov se bo v prvi fazi izbirnega postopka presojala na podlagi predložene dokumentacije, v drugi fazi pa z ustnim razgovorom, ki ga bo natečajna komisija opravila
s kandidati, ali na podlagi pisnega preizkusa
usposobljenosti.
VII. Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v 30 dneh od poteka roka za prijavo na
natečaj. O izbiri oziroma neizbiri bo kandidatom, ki bodo sodelovali v izbirnem postopku
izdan in vročen sklep.
VIII. Z izbranim kandidatom bomo po
dokončnosti sklepa o izbiri sklenili pogodbo
o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
IX. 1. Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite vsak delovni dan od 10. do
14. ure, na tel. 01/477-64-31 (Mateja Šarlah).
2. Ta javni natečaj se objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in na spletni
strani Ustavnega sodišča.
Ustavno sodišče Republike Slovenije
Sekretariat
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Stran

609

Stran

610 /

Št.

22 / 19. 3. 2010

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Druge objave
Št. 007-6/2010/7
Ob-2199/10
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 razrešitvi:
1. Antona Sršena, sodnega cenilca, imenovanega za strokovno področje gradbeništva – gradbeništva splošno, z dnem 5. 3.
2010,
2. Brigite Lobnik Krunič, sodne izvedenke, imenovane za strokovno področje medicine – pediatrije, z dnem 5. 3. 2010.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-2142/10
Na podlagi sklepa upravnega odbora Odvetniške zbornice Slovenije z dne 6. 7. 2004
v zvezi z 31. členom Zakona o odvetništvu
in 67. členom statuta Odvetniške zbornice
Slovenije, 9. člena Pravilnika Odvetniške
zbornice Slovenije o vodenju imenika odvetnikov, imenika odvetniških kandidatov in
imenika odvetniških pripravnikov ter 7. člena Pravilnika Odvetniške zbornice Slovenije o merilih in postopkih za ugotavljanje
primernosti poslovnih prostorov in opreme,
potrebne za opravljanje odvetniškega poklica, objavljamo obvestila:
I. Iz imenika odvetnikov se izbrišejo:
Sergij Vladislav Majhen, z dnem 28. 2.
2010.
Prevzemnik njegove odvetniške pisarne
je Rok Gerlovič, odvetnik iz Maribora, Ulica
talcev 1.
Marjan Jesenko, z dnem 31. 3. 2010.
Prevzemnica njene odvetniške pisarne
je Alenka Jesenko, odvetnica iz Ljubljane,
Kolodvorska 14a.
Mateja Jerovšek (zaposlena v Odvetniški
družbi Križaj & Trpin o.p., d.n.o.), z dnem
31. 1. 2010.
Milenko Sekulić, z dnem 9. 1. 2010.
Prevzemnik njegove odvetniške pisarne
je Danilo Hari, odvetnik iz Murske Sobote,
Slomškova 11.
II. Preselitve
Marko Kovač, odvetnik iz Nove Gorice,
z dnem 15. 2. 2010 preseli sedež svoje
odvetniške pisarne na novi naslov: Tolminskih puntarjev 12, 5000 Nova Gorica, gsm:
041/238-873.
Natalija Drožina, odvetnica iz Ljubljane,
preseli sedež svoje odvetniške pisarne na
novi naslov: Obala 114, 6320 Portorož, tel.
05/922-53-33, faks 05/922-53-32.
Odvetniška pisarna Vladimir Bilić d.o.o.,
z dnem 30. 11. 2009 preseli sedež družbe
na novi naslov: Miklošičeva cesta 20, 1000
Ljubljana, tel./faks 01/620-51-85.
III. Obvestilo o pričetku poslovanja odvetniške družbe:
Obveščamo vas, da z dnem 27. 1. 2010
preneha samostojno odvetništvo odvetnice
Špele Grčar in odvetnika Vincenca Grčarja,
oba iz Kamnika, Šutna 52, glede na to, da je
pričela poslovati odvetniška družba: Odvetniška družba Grčar, o.p., d.o.o., Šutna 52,
1241 Kamnik.
Odvetnico Špelo Grčar in odvetnika
Vincenca Grčarja vodimo od 28. 1. 2010
dalje vodimo kot odvetnika družbenika Od-

vetniške družbe Grčar, o.p., d.o.o., Kamnik,
Šutna 52.
Obveščamo vas, da z dnem 17. 2. 2010
Andrej Andrić preneha opravljati odvetništvo
kot odvetnik zaposlen v Odvetniški družbi
Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji, o.p.,
d.o.o., Ljubljana, glede na to, da je pričela poslovati odvetniška družba: Odvetniška
družba Andrić o.p., – d.o.o., Ljubljana, Slovenska cesta 47.
Odvetnika Andreja Andrića od 18. 2.
2010 dalje vodimo kot odvetnika družbenika Odvetniške družbe Andrić o.p., – d.o.o.,
Ljubljana, Slovenska cesta 47.
Obveščamo vas, da z dnem 28. 2. 2010
preneha samostojno odvetništvo odvetnika
Janeza Žlendra iz Ljubljane, Miklošičeva
cesta 38, glede na to, da je pričela poslovati odvetniška družba: Odvetniška pisarna
Žlender d.o.o., Ljubljana, Miklošičeva cesta
38.
Odvetnika Janeza Žlendra od 1. 3. 2010
dalje vodimo kot odvetnika družbenika Odvetniške pisarne Žlender d.o.o., Ljubljana,
Miklošičeva cesta 38.
Obveščamo vas, da z dnem 28. 2. 2010
preneha samostojno odvetništvo odvetnika
Damijana Brulca iz Ljubljane, Trg osvobodilne fronte 13, in odvetnika Luke Gabrščika,
Dalmatinova 2, Ljubljana, glede na to, da
sta omenjena odvetnika ustanovila odvetniško družbo: Odvetniška družba Brulc in
Gaberščik o.p., d.o.o., Beethovnova ulica
4, 1000 Ljubljana.
Odvetnika Damijana Brulca in odvetnika Luko Gaberščika vodimo od 1. 3. 2010
dalje kot odvetnika družbenika Odvetniške
družbe Brulc in Gaberščik o.p., d.o.o., Beethovnova ulica 4, 1000 Ljubljana.
Obveščamo vas, da z dnem 28. 2. 2010
preneha samostojno odvetništvo odvetnice
Nataše Čeč Gruden in odvetnice Mojce Starec, obe s pisarno v Ljubljani, Prešernova
3, glede na to, da sta omenjeni odvetnici
ustanovili odvetniško družbo: Odvetniška
družba Čeč – Gruden in Starec o.p. d.o.o.,
Prešernova cesta 3, 1000 Ljubljana.
Odvetnici Natašo Čeč Gruden in Mojco
Starec od 1. 3. 2010 dalje vodimo kot odvetnici družbenici Odvetniška družba Čeč
– Gruden in Starec o.p. d.o.o., Prešernova
cesta 3.
IV. Spremembe
Obveščamo vas, da doc. dr. Aleksij Mužina, odvetnik iz Ljubljane, z dnem 28. 2. 2010
preneha opravljati odvetniško dejavnost kot
samostojni odvetnik.
Odvetnika doc. dr. Aleksija Mužino od
1. 3. 2010 dalje vodimo kot odvetnika družbenika Odvetniške pisarne Mužina in partnerji d.o.o., Brdnikova ulica 44, Ljubljana.
Obveščamo vas, da Luki Fabianiju,
LL.M., odvetniku iz Ljubljane, z dnem 22. 2.
2010 preneha delovno razmerje v Odvetniški pisarni Filipov, Petrovič, Jeraj in partnerji,
d.o.o., Tomšičeva 3, Ljubljana.
Odvetnika Luka Fabianija od 23. 2. 2010
dalje vodimo kot odvetnika družbenika v Odvetniški pisarni Filipov, Petrovič, Jeraj in partnerji d.o.o., Tomšičeva 3, Ljubljana.
Obveščamo vas, da Anja Štrovs, odvetnica iz Ljubljane, z dnem 28. 2. 2010 prene-

ha opravljati odvetniško kot odvetnica zaposlena pri odvetniku Roku Korenu.
Odvetnica Anja Štrovs z dnem 1. 3. 2010
nadaljuje odvetniško dejavnost kot samostojna odvetnica na istem naslovu: Komenskega 12, 1000 Ljubljana.
Odvetniška zbornica Slovenije
Št. 80/2010
Ob-2170/10
V skladu s Pravilnikom o prometu z nepremičninami, Sklad kmetijskih zemljišč in
gozdov Republike Slovenije (v nadaljevanju:
Sklad) objavlja
javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo
stavbnega zemljišča
Zaporedna št. 1
Parc. št. 2138/1, travnik, v izmeri 108 m2,
vpisana pri vl. št. 1201, k.o. (2612) Sveti
Anton. Zemljišče se po planu nahaja v ureditvenem območju za poselitev, izklicna cena
zemljišča znaša 6.868,80 EUR (v izklicno
ceno je vključen 20% DDV). Kupec se zaveže plačati strošek cenitve v višini 144,00
EUR (v ceno je vključen 20% DDV).
Zaporedna št. 2
Parc. št. 1550, dvorišče, v izmeri 298 m2
in stavbišče, v izmeri 66 m2, vpisana pri
vl. št. 670, k.o. (2589) Plavje. Zemljišče se
po planu nahaja na ureditvenem območju
za poselitev, izklicna cena zemljišča znaša
140.768,40 EUR (v izklicno ceno je vključen
20% DDV). Predmet prodaje je zemljišče in
objekt, ki stoji na parceli. Kupec se zaveže
plačati stroške pridobitve aerofoto posnetka v višini 161,10 EUR (v ceno je vključen
20% DDV).
Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v RS, fizične osebe državljani
RS in tujci, pod pogoji, ki jih določa zakon ali
mednarodna pogodba, ki jo ratificira Državni
zbor Republike Slovenije. Fizične osebe morajo ponudbi priložiti potrdilo o državljanstvu
in potrdilo o plačilu varščine, pravne osebe
pa izpis iz sodnega registra, ki ni starejši od
30 dni in potrdilo o plačilu varščine.
Ponudbe z navedbo cene morajo prispeti
v zaprti kuverti na naslov: Sklad kmetijskih
zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, najkasneje do 2. 4.
2010, do 12. ure. Na kuverti mora biti pod
naslovom vidna (poudarjena) oznaka, z navedbo »Ponudba za nakup stavbnega zemljišča pod zap. št. _____ – Ne odpiraj.«
Interesenti morajo v roku za oddajo vplačati varščino v višini 10% od izklicne cene
na račun Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS, št. 01100-6030960677, pri Upravi RS za javna plačila, s sklicevanjem na
št. 77-03/2010 za javni razpis. Ponudnikom,
ki na razpisu ne bodo uspeli, bo vplačani
znesek brezobrestno vrnjen v petih dneh po
odpiranju javnih ponudb.
Prednost pri izbiri bo imel tisti ponudnik,
ki bo ponudil najvišjo ceno.
Izbrani ponudnik mora podpisati prodajno pogodbo najpozneje v 15 dneh po prejemu pisnega obvestila, da je izbran kot najugodnejši ponudnik, kupnino pa mora plačati
v celoti najkasneje v 8 dneh od notarske
overitve podpisa prodajalca na pogodbi, pri

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
čemer se položena varščina všteje v kupnino. Plačilo kupnine v zgoraj navedenem
roku je bistvena sestavina pogodbe. Če kupec v 15 dneh po prejemu pisnega obvestila, da je izbran kot najugodnejši ponudnik
ne podpiše prodajne pogodbe, Sklad zadrži
njegovo varščino. V primeru, da kupec ne
plača celotne kupnine v 8 dneh od notarske
overitve podpisa prodajalca na pogodbi, pa
velja, da je pogodba razvezana na podlagi
samega zakona, Sklad pa zadrži njegovo
varščino.
Kupnina zajema ceno za zemljišče, ponujeno s strani izbranega ponudnika, povečano za strošek sestave kupoprodajne
pogodbe in vložitev zemljiškoknjižnega predloga, s skladno z veljavnim Cenikom za
pripravo soglasij, pogodb in obračun odškodnin oziroma nadomestil za leto 2010,
sprejetim s strani Sklada ter strošek cenitve
ali drug strošek, kolikor je ta naveden v opisu zemljišča pod posamezno zaporedno
številko.
Stroške vpisa nepremičnine v zemljiško
knjigo in druge morebitne stroške plača kupec.
Ponudbe, ki bodo nižje od izklicne cene,
ali ki bodo prispele po preteku razpisnega
roka ali s pogoji v nasprotju s tem razpisom
in ponudb, za katere ne bo vplačana celotna
varščina, se ne bodo upoštevale.
Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno – kupljeno«.
Objava javnega razpisa za zbiranje ponudb ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil prodajno
pogodbo za nepremičnine, ki so predmet
razpisa. Prodajalec lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve
pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedel razloge.
Pri komisijskem odpiranju ponudb, ki bo
dne 14. 4. 2010, ob 12. uri, na sedežu Sklada, Dunajska 58, Ljubljana, lahko sodelujejo
tudi ponudniki ali njihovi pooblaščenci s pisnim pooblastilom.
Ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni.
Interesenti lahko dobijo dodatne informacije in si ogledajo razpoložljivo dokumentacijo po predhodnem dogovoru (tel.
01/434-11-00).
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije
Ob-2174/10
Na podlagi sklepa skupščine družbe Adriafin d.o.o. z dne 31. 8. 2009, objavljamo
poziv za zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
Razpisovalec: Adriafin, svetovanje in
opravljanje finančnih poslov, d.o.o., Vojkovo nabrežje 30, 6000 Koper, matična številka 1857606, identifikacijska številka za
DDV: SI 77569008, objavlja poziv za zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine v Kopru.
I. Predmet prodaje je:
a) nepremičnina – poslovni prostor, v izmeri 339,80 m2, v Kopru, Kmečka ulica 2,
vpisana v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča
v Kopru, v vložku št. 1416/6, etažna lastnina, ID stavbe 608, k.o. Koper, kot del stavbe
številka 5.E, ki je v načrtu etažne delitve
hiše označen z oznako E-3, v stavbi na parceli št. 482/1, k.o. Koper, prej E-49-B/VI,
b) nepremičnina – poslovni prostor, v izmeri 21,15 m2, v Kopru, Kmečka ulica 2,

vpisana v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča
v Kopru, v vložku št. 1416/3, etažna lastnina, ID stavbe 608, k.o. Koper, kot del stavbe
številka 2.E, ki je v načrtu etažne delitve
hiše označen z oznako E-4, v stavbi na parceli št. 482/1, k.o. Koper, prej E-49-B/III,
c) nepremičnina – del stavbe, v izmeri
20,10 m2, v Kopru, Kmečka ulica 2, vpisana
v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Kopru, v vložku št. 1416/4, etažna lastnina, ID
stavbe 608, k.o. Koper, kot del stavbe številka 3.E, ki je v načrtu etažne delitve hiše
označen z oznako E-5, v stavbi na parceli
št. 482/1, k.o. Koper, prej E-49-B/IV.
Skupna površina vseh prostorov znaša
381,05 m2. Nepremičnina se nahaja v Kopru v nekdanjih poslovnih prostorih družbe
Iplas.
II. Ostali pogoji prodaje:
a) nepremičnine navedene v točki I. se
prodajajo kot celota (v nadaljevanju: nepremičnina),
b) Mestna občina Koper ima na podlagi
Odloka o določitvi območja predkupne pravice Mestne občine Koper (Uradne objave,
št. 17/2003) predkupno pravico na navedeni
nepremičnini;
c) nepremičnini iz točke I.a) in I.b), ki
sta predmet zbiranja ponudb, sta oddani
v dolgoročni najem Zavodu RS za zaposlovanje;
d) v nepremičnini iz točke I.c), ki je predmet zbiranja ponudb, se nahaja trafo-postaja v uporabi Elektro Primorske;
e) s kupoprodajo nepremičnine preidejo
na ponudnika oziroma le-ta prevzame vse
obstoječe pravice in obveznosti iz najemniškega razmerja iz točke c) in d);
f) nepremičnina se prodaja po sistemu
videno-kupljeno. Davek na promet z nepremičninami oziroma davek na dodano vrednost, stroške notarja in stroške prepisa
plača kupec;
g) nepremičnina bo prodana ponudniku,
ki bo ponudil najugodnejšo ceno. O izboru
ponudnika oziroma okoliščini, da razpisovalec ni izbral nobenega ponudnika, bodo ponudniki obveščeni v roku 15 dni od preteka
roka za predložitev ponudb. Razpisovalec
javnega poziva za zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine si pridržuje pravico, da
ne izbere nobenega ponudnika;
h) pogodbo o prodaji nepremičnine sestavi razpisovalec. Pogodba se sklene najkasneje v roku 15 dni od datuma, ko sta
kumulativno izpolnjena naslednja pogoja:
– od datuma, ko je bil ponudnik obveščen, da je bil izbran kot najugodnejši ponudnik in
– od datuma prejema potrdila s strani
Mestne občine Koper, s katerim izjavlja, da
se odpoveduje predkupni pravici;
i) če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe
o prodaji nepremičnine v roku 15 dni od datuma, ko je bil obveščen, da je bil izbran kot
najugodnejši ponudnik oziroma pridobitve
potrdila iz druge alineje točke h), se šteje
da odstopa od namere skleniti pogodbo. Če
ponudnik po sklenjeni pogodbi ne plača kupnine skladno z določili sklenjene pogodbe,
se šteje, da je pogodba razvezana.
j) način in rok plačila: najugodnejši ponudnik je dolžan plačati kupnino v roku
30 dni po sklenitvi in notarski overitvi prodajne pogodbe na transakcijski račun,
št. 10100-0037555970, pri Banki Koper
d.d.;
k) ogled nepremičnine je možen po
predhodnem dogovoru – kontaktna oseba:
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Vinko Stupar, tel. 051/309-047, ista oseba je pooblaščena tudi za ostale kontakte
v zvezi s prodajo nepremičnine po tem
pozivu za zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine;
l) Ponudba se pošlje na naslov Adriafin
d.o.o., Vojkovo nabrežje 30, 6000 Koper,
najkasneje do 19. 4. 2010;
m) Ponudba se označi: »Ponudba za
nakup nepremičnine v Kopru« in mora vsebovati naslednje elemente:
– višino ponujene cene brez DDV oziroma davka na promet nepremičnin,
– notarsko overjeno pisno pooblastilo
osebe za zastopanje v postopku oddaje ponudb kolikor gre za pravno osebo, ki je ne
zastopa zakoniti zastopnik,
– izpisek iz sodnega registra, matično in
identifikacijsko številko za DDV, če je ponudnik pravna oseba,
– potrdilo o državljanstvu, matično in
davčno številko, če je ponudnik fizična oseba,
– izjavo ponudnika, da se strinja s pogoji
prodaje razpisovalca iz poziva za zbiranje
ponudb za prodajo nepremičnine navedene
v točki I;
n) V primeru, da ponudnik ponudbi ne
priloži vseh listin iz prejšnjega odstavka tega
javnega poziva za zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin, se njegova ponudba šteje
za nepopolno;
o) Izročitev nepremičnine in prenos lastništva se opravi po celotnem plačilu kupnine in stroškov.
Adriafin d.o.o.
Ob-2150/10
Na podlagi 26. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 14/07) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin
in občin (Uradni list RS, št. 84/08, 74/08
in 100/09) objavlja Mestna občina Maribor,
Mestna uprava, Urad za komunalo, promet,
okolje in prostor, Slovenska ulica 40, Maribor
javno zbiranje ponudb
za oddajo tržnih in parkirnih površin
v najem
1. Naziv in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Mestna občina Maribor,
Mestna uprava, Urad za komunalo, promet,
okolje in prostor, Slovenska ulica 40, Maribor.
2. Vrsta pravnega posla: sklenitev najemne pogodbe za obdobje petih let za najem
javnih površin za opravljanje tržnih dejavnosti (trgovina na drobno na stojnicah in
tržnicah) in javnih površin namenjenih parkiranju.
3. Predmet najema
Predmet najema so javne površine na
katerih je dovoljeno opravljati tržno dejavnost in parkirne površine.
Opis nepremičnin in objektov, ki so predmet najema je priloga razpisne dokumentacije.
4. Pogoji za sodelovanje:
1. da je ponudnik registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega zbiranja ponudb,
2. da ima ponudnik poravnane prispevke, davke in druge javne dajatve,
3. da se ponudnik zaveže, da bo sklenil leasing pogodbo za garažno hišo in poslovne prostore pod tržnico na Vodnikovem
trgu.
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4. da ponudnik razpolaga s tržno
opremo (z najmanj 200 nepokritimi tržnimi
mizami in najmanj 30 pokritimi stojnicami).
Prednost pri izbiri ponudb imajo ponudniki, ki so pripravljene skleniti še leasing
pogodbo za odkup garažne hiše in poslovnih prostorov na Vodnikovem trgu.
Najprej bo izbira opravljena med temi ponudniki, le če takšnih ponudnikov ne bo, bo
opravljena izbira med tistimi, ki tega pogoja
ne izpolnjujejo.
Ponudbo za najem lahko oddajo pravne osebe ali samostojni podjetniki, ki imajo
sedež na območju RS oziroma na območju
države članice EU.
5. Višina najemnine: izklicna višina letne
najemnine znaša 24 975,00 €. Cena je določena brez DDV.
6. Varščina
Zainteresirani najemniki morajo do
vključno 6. 4. 2010, plačati varščino v višini 10% izklicne cene letne najemnine na
transakcijski račun Mestne občine Maribor,
št. 012700100008403, »plačilo varščine za
javno zbiranje ponudb« in original potrdilo
priložiti k ponudbi.
Plačana varščina se uspelemu upravičencu vračuna v ceno najemnine, neuspelim pa bo vrnjena brez obresti v roku 15 dni
po opravljenem javnem zbiranju ponudb.
Če uspeli ponudnik ne podpiše najemne
pogodbe v 8 dneh po prejemu obvestila o izbiri varščina zapade.
Varščina zapade tudi v primeru, če ponudnik umakne ponudbo po roku za oddajo
ponudbe ali v času veljavnosti ponudbe.
7. Drugi pogoji, pravila za oddajo ponudbe in merilo za izbor
Zainteresirani oddajo svoje ponudbe
v zaprti kuverti, na naslov: Mestna občina
Maribor, Mestna uprava, Urad za komunalo,
promet, okolje in prostor, Slovenska ulica
40.
Na kuverti mora biti oznaka »Ne odpiraj
– Ponudba za javno zbiranje ponudb – Tržnica«.
Ponudbe je treba oddati najkasneje do
6. 4. 2010, do 12. ure.
Javno odpiranje ponudb bo 6. 4. 2010,
ob 13. uri, v sejni sobi Urada na Slovenski
40 v 1. nadstropju.
Ponudba, ki bo prispela po razpisanem
roku bo izločena iz postopka ocenjevanja
ponudb in bodo ponudnikom vrnjene neodprte.
Ponudnik, ki bo oddal nepopolno ponudbo (pomanjkljivo dokumentacijo) bo pozvan
k dopolnitvi ponudbe. Rok za dopolnitev
ponudbe bo tri dni od prejema poziva za
dopolnitev.
Ponudnik, ki ne bo priložil potrdila o plačani varščini bo izločen.
Za izbor ponudnika bo uporabljeno merilo najvišja ponujena cena najema.
Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno za najem nepremičnine in bo izpolnjeval razpisne pogoje.
MOM lahko s ponudniki izvede še pogajanja. Če bo več najugodnejših ponudb,
bodo s temi ponudniki izvedena še dodatna
pogajanja.
Če nihče od ponudnikov ne bo ponudil
vsaj izklicne cene najema za zemljišče, je
javno zbiranje ponudb neuspešno. Ponudniki bodo o tem obveščeni v 8 dneh po
odpiranju ponudb.
Ponudba mora veljati še 90 dni od dneva, ki je določen za oddajo ponudb.
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8. Način in rok plačila najemnine: ponudnik, ki bo sklenil pogodbo bo najemnino
plačeval mesečno, do 5. v mesecu za pretekli mesec. Mesečna najemnina znaša eno
dvanajstino ponujene letne najemnine.
9. Informacije
Dodatne informacije lahko interesenti
dobijo pri kontaktni osebi: Uroš Kosi, na tel.
031/650-895 ali na e-pošto uros.kosi@maribor.si
Zainteresirani ponudniki lahko razpisno
dokumentacijo v zvezi z oddajo nepremičnin dobijo pri kontaktni osebi Anji Pavličič,
tel. 02/22-01-435 oziroma spletnem naslovu
anja.pavlicic@maribor.si.
10. Sklenitev pogodbe: uspeli ponudnik
mora skleniti pogodbo najkasneje v 8 dneh
po prejemu obvestila o izboru.
11. Plačilo stroškov: stroške priprave pogodbe nosi MOM.
11. Ustavitev postopka: MOM lahko do
sklenitve pogodbe postopek javnega zbiranja ponudb vsak čas ustavi.
Mestna občina Maribor
Št. 478-72/2009-6
Ob-2167/10
Občina Sežana, Partizanska cesta 4, Sežana, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list
RS, št. 14/07), Uredbe o stvarnem premoženjem države, pokrajin in občin (Uradni list
RS, št. 84/07 in 94/07) ter sklepa Občinskega sveta Občine Sežana št. 032-1/2010-16
z dne 18. 2. 2010, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
v k.o. Krajna vas
1. Navedba prodajalca: Občina Sežana,
Partizanska cesta 4, 6210 Sežana.
2. Predmet prodaje in izhodiščna vrednost: zemljišče parc. št. 797/4, travnik, v izmeri 1004 m2, k.o. Krajna vas. izhodiščna
(najnižja) vrednost je 25.100,00 €. V izhodiščni ceni ni zajet 20% davek na dodano
vrednost, ki ga plača kupec.
3. Lokacija in namembnost prodajanega
zemljišča
Zemljišče se nahaja na območju, ki ga
ureja Odlok o splošnih merilih prostorskih
ureditvenih pogojev za naselja v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 81/02 in 86/02 –
popr.), Odlok o podrobnih merilih prostorskih ureditvenih pogojev za naselja v Občini
Sežana (Uradni list RS, št. 82/02 in 86/02
– popr.) – območje urejanja KS Dutovlje/naselje Krajna vas/območje ureditvene enote
– P7-N5, ki je namenjeno za stanovanjsko,
kmetijsko ali obrtno gradnjo.
Po predlogu osnutka OPN je zemljišče
predvideno za izločitev iz ureditvenega območja naselja oziroma pridobitve statusa
kmetijskega zemljišča.
4. Vrsta pravnega posla: prodaja zemljišča kot celote, navedenega v 2. točki.
5. Varščina:
5.1. Ponudniki, ki želijo sodelovati na
razpisu, morajo plačati varščino za resnost
ponudbe v višini 10% izhodiščne vrednosti
nepremičnin, in sicer:
– ponudbi za nakup zemljišča je treba
priložiti potrdilo o plačilu varščine, ki znaša
2.510,00 EUR.
5.2. Varščina se nakaže na transakcijski
račun Občine Sežana, št. 01311-0100005909,
s pripisom št. 478-72/2009-6, in sicer do
dneva izteka roka za zbiranje ponudb. Plačilo varščine je pogoj za sodelovanje pri
nakupu nepremičnine.

5.3. V primeru, da ponudniki vplačajo
varščino in ne posredujejo ponudbe, Občina
Sežana varščino obdrži. Prav tako Občina
Sežana obdrži varščino v primeru, da ponudnik po plačilu varščine ponudbo za nakup
nepremičnine umakne.
5.4. Ponudniku, ki na razpisu ne bo
uspel, se mu varščina brez obresti vrne
v roku 15 dni, od prejema obvestila o izboru.
Uspelemu ponudniku (kupcu) se varščina
vračuna v kupnino.
6. Prodajni pogoji in merila
6.1. Nepremičnina se bo prodajala za
najmanj izhodiščno ceno.
6.2. Nakup bo potekal po načelu videno
– kupljeno, kasnejše uveljavljanje zahtevkov
zaradi napak ne bo upoštevano.
6.3. Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena. Izbran
bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne
pogoje in ponudil najvišjo ceno. V primeru
da dva ali več ponudnikov za nakup zemljišča ponudijo isto ceno, lahko komisija
pozove najugodnejše ponudnike k oddaji
nove ponudbe ali se z njimi opravi dodatna
pogajanja ali opravi med najugodnejšimi ponudniki javno dražbo, pri čemer za izklicno
ceno določi ceno, ki so jo v svojih ponudbah
ponudili najugodnejši ponudniki.
7. Pogoji sodelovanja
7.1. Kot ponudniki lahko sodelujejo domače ali tuje fizične ali pravne osebe, pod
pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije
oziroma imajo sedež v Republiki Sloveniji
ali državi članici Evropske unije, in ki v roku
podajo pravilne ponudbe.
7.2. Ponudba za nakup nepremičnine
mora vsebovati naslednje:
– podatke o ponudniku: naziv kupca, njegov točen naslov in ostale podatke (EMŠO
in davčno številko za fizične osebe; matično in davčno oziroma identifikacijsko št. za
DDV za pravne osebe);
– fotokopijo potrdila o državljanstvu za
fizične osebe;
– redni izpisek iz sodnega registra ali
iz poslovnega registra AJPES, ki izkazuje
dejansko stanje za pravne osebe oziroma
za samostojne podjetnike posameznike. Izpisek iz sodnega registra ali iz poslovnega
registra ne sme biti starejši od 30 dni;
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
za pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike. Potrdilo DURS o plačanih
davkih in prispevkih ne sme biti starejši od
30 dni;
– navedbo nepremičnine, ki je predmet
ponudbe;
– višino ponujene cene (brez DDV), ki ne
sme biti nižja od izhodiščne cene;
– dokazilo o vplačilu varščine;
– pisno izjavo ponudnika, da sprejema
vse razpisne pogoje;
– številko transakcijskega oziroma osebnega računa ponudnika za morebitno vračilo
vplačane varščine.
Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje
vse zgoraj navedene sestavine.
8. Drugi pogoji
– Ponudnik lahko ponudbo za nakup nepremičnine umakne ali dopolni do roka za
sprejem ponudbe, ki je določen v razpisu.
V primeru umika ponudbe se varščina ne
vrne.
– Izbrani ponudnik plača davek na dodano vrednost, stroške overitve podpisa pri
notarju in morebitne druge stroške v zvezi
z pogodbo.
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– Kupnino je izbrani ponudnik dolžan
plačati v roku 8 dni, od sklenitve pogodbe.
Plačilo celotne kupnine v prej določenem
roku je bistvena sestavina pravnega posla.
V primeru, da se plačilo ne izvede v roku, se
pogodba razdre, varščina pa zadrži.
– Izbrani ponudnik je dolžan poravnati
komunalni prispevek, ki bo zaračunan ob
izdaji gradbenega dovoljenja.
– Ponudba ponudnika mora biti veljavna
najmanj 90 dni od oddaje ponudbe.
– Prodajalec si na predmetnih nepremičninah izgovarja neodplačno služnostno
pravico za potrebe gradnje in vzdrževanja
objektov in omrežij javne komunalne infrastrukture, kolikor le-ta obstaja. Omejitve se
vpišejo v zemljiško knjigo.
9. Obvestilo o izbiri ponudnika
– Najugodnejši ponudnik bo izbran v roku
10 dni po izteku roka za zbiranje ponudb.
Ponudniki bodo o izbiri obveščeni najkasneje v 15 dneh, po sprejemu odločitve o izbiri
najugodnejšega ponudnika.
– Občina Sežana lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi
postopek prodaje, ne da bi za to navedla
razloge, pri čemer se ponudnikom vrne plačana varščina. Obveznost prodajalca, da
sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi
najugodnejše pogoje, je izključena. V primeru neuspelega javnega zbiranja ponudb, bo
Občina Sežana obvestila ponudnike v osmih
dneh od odpiranja prispelih ponudb.
10. Sklenitev pogodbe:
– Izbrani ponudnik mora s prodajalcem
skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje
v roku 15 dneh od prejema obvestila o izboru. V primeru, da izbrani ponudnik ne sklene
pogodbe v navedenem roku iz razlogov na
strani ponudnika, bo Občina Sežana zadržala plačano varščino in sklenila pogodbo
z naslednjim najugodnejšim ponudnikom.
Pogoji iz javnega razpisa so sestavni del
pogodbe o prodaji nepremičnin.
– Uspeli ponudnik oziroma kupec plača poleg kupnine tudi davčne dajatve
(20% DDV) in stroške notarskih overitev.
Zemljiškoknjižni prenos vrši prodajalec. Kupec pridobi lastninsko pravico na nepremičnini po plačilu celotne kupnine.
11. Rok, naslov in obrazci za predložitev
ponudbe:
11.1. Pisne ponudbe v zaprti ovojnici
s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnin v k.o. Krajna vas« naj ponudniki oddajo v sprejemni pisarni Občine
Sežana (pritličje stare stavbe, soba št. 10)
ali pošljejo priporočeno na naslov: Občina
Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
11.2. Ponudniki so dolžni ponudbo oddati
na obrazcih razpisne dokumentacije, ki jo
lahko brezplačno dvignejo na sedežu občine (pritličje stare stavbe, soba št. 10) ali na
spletni strani www.sezana.si.
11.3. Rok za zbiranje ponudb je vključno
do 2. 4. 2010, do 9. ure.
11.4. Prepozno prispele ponudbe, ponudbe pod izklicno ceno in ponudbe, ki ne
bodo izpolnjevale vseh razpisnih in drugih
navedenih pogojev, ne bodo upoštevane.
Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo ponudb bodo zapečatene vrnjene ponudniku.
12. Javno odpiranje ponudb:
12.1. Javno odpiranje ponudb bo opravila s sklepom imenovana komisija dne 2. 4.

– izjavo o vezanosti na ponudbo do
31. 7. 2010.
5. Najnižja izhodiščna ponudbena najemnina za KKS Markovci, ki je predmet
oddaje v poslovni najem, znaša mesečno
najmanj 1,83 EUR oziroma najmanj 20%
od neto vzdrževalnine oziroma naročnine
na posameznega naročnika na mesec, ki
jo določa Občinski svet Občine Markovci.
Trenutna vzdrževalnina oziroma naročnina
znaša 11,00 EUR (vključno z DDV).
Najnižja izhodiščna najemnina za obdobje enega leta tako znaša skupaj najmanj
18.753,84 EUR.
Najemnik je v skladu z ZDDV oproščen
plačila DDV.
6. Merilo za izbiro ponudnika je najvišja
ponujena najemnina.
7. Pogoji oddaje v poslovni najem in
sklenitev pogodbe o oddaji KKS Markovci
v poslovni najem:
– na razpisu lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe, ki plačajo varščino v višini 10% ponujene celotne letne najemnine na transakcijski račun Občine Markovci,
št. 01368-0100017763. Plačana varščina bo
izbranemu ponudniku vračunana v najemnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez
obresti v roku 30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika,
– najemnik mora zagotavljati programe
v analogni in digitalni obliki, pri čemer mora
programe v analogni obliki zagotavljati vsaj
še pet let,
– ponudba najemnika mora zagotavljati
najmanj 59 analognih, 81 digitalnih in 20
radijskih programov (glej prilogo 1),
– zagotavljanje predvajanja lokalnega
programa,
– zagotavljanje kvalitete signala pri naročnikih v skladu s predpisi in standardi,
– zagotovitev signala oziroma prenosa
podatkov v povratni smeri od naročnikov
kabelskega interneta do optičnih vozlišč,
– zagotovitev dežurne službe za odpravo
napak pri distribuciji TV in RA signalov in
delovanju kabelskega interneta.
Izbrani ponudnik bo kot najemnik dolžan
izvajati naslednje:
– izvedba novih priključkov v primeru
novih naročnikov KRS in kabelskega interneta, pri čemer sklepanje pogodb z novimi
naročniki za priklop na omrežje KKS ostaja
v pristojnosti najemodajalca,
– modernizacija sistema po poslovnem
načrtu in razvojnem programu (dograditevnovi priključki, in razširitev programske ponudbe), ki ga predlaga najemodajalec ali na
predlog najemnika potrdi najemodajalec,
– izstavljanje in izterjava računov mesečne vzdrževalnine oziroma naročnine naročnikov KKS Markovci,
– plačevanje električne energije,
– zavarovanje sistema pri zavarovalnici,
– plačevanje avtorskih in sorodnih pravic
za retransmisijo TV programov,
– plačevanje plačljivih programov lastnikom programov,
– plačevanje poslovnega najema kabelskega sistema lastniku oziroma najemodajalcu Občini Markovci, pri čemer ceno vzdrževalnine oziroma naročnine za neposredne
uporabnike oziroma naročnike določa Občinski svet Občine Markovci,
– najemnino poravnati mesečno v roku
8 dni od izstavitve računa najemodajalca,
– redno in intervencijsko vzdrževati KKS
Markovci, pri čemer redno vzdrževanje obsega fizični pregled omaric in njenih funkci-

2010, ob 10. uri v mali sejni sobi Občine
Sežana.
12.2. Predstavniki ponudnikov se morajo
v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb
izkazati z osebnim dokumentom oziroma
pisnim pooblastilom ponudnika.
13. Informacije: podrobnejše informacije
v zvezi z razpisom lahko ponudniki dobijo na
tel. 05/73-10-100 ali 05/73-10-111.
Občina Sežana
Št. 09/0731
Ob-2173/10
Na podlagi prvega odstavka 55. člena
Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07),
prvega odstavka 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09 in
100/09) in sklepa Občinskega sveta Občine
Markovci, št. 381-0001/2010, z dne 18. 2.
2010 Občina Markovci objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo KKS Markovci v poslovni
najem
1. Organizator javnega zbiranja ponudb:
Občina Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci (najemodajalec).
2. Predmet oddaje v poslovni najem:
– kabelsko komunikacijski sistem (KKS)
Markovci.
Kabelsko komunikacijski sistem (KKS
Markovci) je zgrajen v vseh naseljih na območju Občine Markovci. Na dan 1. marec
2010 je na KKS priključenih 854 naročnikov.
Izgradnja KKS Markovci se je pričela leta
1992 in je potekala fazno. Omrežje KKS
Markovci je v celoti obnovljeno in je izvedeno v zemeljski obliki. Dvosmerna komunikacija je vzpostavljena v celotnem omrežju.
Omrežje je razdeljeno na 3 optične otoke
oziroma vozlišča, in sicer Markovci, Sobetinci in Bukovci.
3. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
javnega zbiranja ponudb: oddaja KKS Markovci v poslovni najem za določen čas petih
let z možnostjo podaljšanja za nadaljnjih pet
let na podlagi ustreznega aneksa k pogodbi,
če za to obstajajo utemeljeni razlogi.
Ponudnik mora ponudbi za poslovni najem KKS Markovci priložiti potrdilo o vplačani varščini v višini 10% ponujene celotne
letne najemnine.
4. Ponudba za poslovni najem KKS Markovci mora vsebovati:
– ime in priimek oziroma firmo ter naslov stalnega prebivališča oziroma sedež
ponudnika,
– navedbo stvarnega premoženja, ki se
najema,
– ponujeno najemnino, ki ne sme biti
nižja od izhodiščne,
– dokazilo o plačani varščini, s priloženo
celotno številko računa za primer vračila
varščine,
– potrdilo o državljanstvu, kopijo osebnega dokumenta in kopijo davčne številke
(fizične osebe);
– priglasitveni list (samostojni podjetniki
posamezniki) oziroma sklep o vpisu v poslovni register;
– izpis iz sodnega registra, ne starejši od
3 mesecev (pravne osebe),
– pooblastilo, overjeno pri notarju,
v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu,
– izjava o sprejemanju pogojev javne
ponudbe,
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onalnih delov, intervencijsko vzdrževanje pa
vsa nepredvidena dela, ki nastanejo zaradi
raznih poškodb na opremi,
– v 30 dneh po podpisu pogodbe o oddaji v poslovni najem v pisni obliki predložiti
program vzdrževanja in obratovanja KKS
Markovci in ga finančno ovrednotiti in
– ob zaključku proračunskega leta v pisni
obliki dostaviti finančno poročilo v obravnavo Občinskemu svetu Občine Markovci.
7. Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni s sklepom o izbiri najkasneje v roku
8 dni po nejavnem odpiranju ponudb. Izbrani
ponudnik mora v 15 dneh od prejema sklepa
o izbiri in poziva k podpisu pogodbe skleniti
pogodbo o oddaji KKS Markovci v poslovni
najem. Če najemnik v določenem roku ne
podpiše pogodbe, varščina zapade v korist
Občine Markovci in velja, da je najemnik
odstopil od pogodbe.
8. Objava javne ponudbe ne zavezuje najemodajalca, da bo z najugodnejšim
ponudnikom sklenil pogodbo o oddaji KKS
Markovci v poslovni najem. Najemodajalec
lahko ustavi postopek oddaje v poslovni najem do sklenitve pravnega posla, pri čemer
se ponudniku povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.
9. Ponudba, izpolnjena na priloženih
obrazcih, bo štela za pravočasno, če bo
prispela najkasneje do 6. aprila 2010, do
12. ure, na naslov: Občina Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci. Na zaprti kuverti
mora biti pod naslovom občine vidno navedeno »ponudba za poslovni najem KKS
Markovci – ne odpiraj«. Na hrbtni strani
ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja.
10. Ponudniki so vezani na oddano ponudbo.
11. Prispele ponudbe bo odprla in ocenila komisija v roku treh dni od dneva, ko je
potekel rok za zbiranje ponudb. Odpiranje
ponudb ne bo javno.
12. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bo komisija upoštevala kot kriterij višino ponujene najemnine. Najugodnejši bo ponudnik z najvišjo ponujeno najemnino.
V primeru, da je podanih več ponudb
z enako najvišjo ponudbeno najemnino, se
z vsemi ponudniki, ki so ponudili enakovredno ponudbo, opravijo pogajanja.
13. Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih
ponudb, bodo pozvani k dopolnitvi, če njihova ponudba vsebuje vse elemente ponudbe,
ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. Kolikor
ponudba v roku 5 dni od prejema poziva za
dopolnitev ne bo dopolnjena, je najemodajalec ne bo upošteval. Nepravočasnih ponudb
najemodajalec ne bo upošteval.
14. Za morebitne podrobnejše podatke
v zvezi z izvedbo javnega zbiranja ponudb
se obrnite na Branka Kostanjevca, Občina
Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci, tel.
02/788-88-87, e-pošta: branko.kostanjevec@markovci.si.
Priloga 1:
KKS Markovci bo zagotavljal najmanj naslednje programe:
1. Shema analognih televizijskih programov:
Kanal
1. S02
2. S03
3. S04

Tv
program
CH81
CH82
CH83

Lokalna vsebina
Lokalna vsebina
SLOVENIJA 1
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

S05
S06
S07
S08
S09
S10

CH84
CH85
CH86
CH87
CH88
CH89

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

K05
K06
K07
K08
K09
K10
K11
K12

CH05
CH06
CH07
CH08
CH09
CH10
CH11
CH12

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18
S19
S20
S21
S22
S23

CH90
CH91
CH92
CH93
CH94
CH95
CH96
CH97
CH98
CH99
CH100
CH101
CH102

31.
32.
33.
34.
35.
36.

S24
S25
S26
S27
S28
S29

CH103
CH104
CH105
CH106
CH107
CH108

37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

S30
S31
S32
S33
S34
S35
S36
S37
K21
K22
K23

CH109
CH110
CH111
CH112
CD113
CH114
CH115
CH116
CH21
CH22
CH23

48. K24

CH24

49.
50.
51.
52.
53.

K25
K26
K27
K28
K29

CH25
CH26
CH27
CH28
CH29

54. K30
55. K31
56. K32

CH30
CH31
CH32

57. K33

CH33

SLOVENIJA 2
Lokalna vsebina
POP TV
KANAL A
TV3
Hallmark (filmski
s slovenskimi
podnapisi)
HTV 2
HTV 1
TV Pika
NET TV
ORF 1
ORF 2
TELE M
DEMO program
(24 do 4 nočni)
INFO TV
ZDF
KABEL 1
SAT1
RTL
PRO 7
TV1000
ŠPORT TV
RTL II
SUPER RTL
VOX
DSF
CARTOON
NETWORK
MTV ADRIA
CNN
EUROSPORT
RAI 1
TV-5
EUROSPORT 2
Bundesliga
RTS Maribor
FASHION TV
ANIMAL PLANET
DISCOVERY
ARD
BBC WORLD
ROMANTICA
ČARLI TV
Lokalna vsebina
TV ČRNA GORA
NATIONAL
GEOGRAPHIC
EXTREME
SPORTS
REALITY TV
RTV SRBIJA
SLOVENIJA 3
TV PTUJ
SAILING
CHANNEL
ŠPORT TV 2
ŠPORT KLUB
TRAVEL
CHANNEL
ŠPORT KLUB+

58. K50
59. K51

CH50
CH51

VIVA
KIKA

2. Programska shema digitalnih televizijskih programov:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

TV PROGRAM
RTV SLO 1
RTV SLO 2
POP TV
KANAL A
TV3
TELE M
TV PIKA
NET TV
RTS MARIBOR
INFO TV
RTV SLO3
SPONKA TV
PLAY TV
TV PAPRIKA
SIP TV
TV AS
TV GOLICA
EXODUS
ČARLI TV
TV IDEA
TV PETELIN
TV LJUBLJANA
HRT 1
EUROSPORT 2 Bundesliga
HRT 2
ORF 1
ORF 2
RTCG
RTS
ViTEL
ANIMAL PLANET
DISCOVERY CHANNEL
NATIONAL GEOGRAPHIC
ZONE REALITY
ZONE ROMANTICA
EXTREME SPORTS
DAS ERSTE (ARD)
KABEL 1
SPORT TV S1
TRAVEL CHANNEL
RTL
RTL II
PRO 7
SUPER RTL
MGM
ZDF
DSF
3 SAT
KIKA
VIVA
R KANAL+
SAT1
MTV ADRIA
CNN INTERNATIONAL
BBC WORLD
EUROSPORT
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57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79
80.
81.

RAI 1
VAŠ KANAL TV NM
TV 5 EUROPE
FASHION TV
SAILING CHANNEL
HALLMARK CHANNEL
MKTV
TV PRIMORKA
TV KOPER
VTV VELENJE
TvM
MediaTV
RTK KOSOVO
PINK PLUS
DM SAT TELEVIZIJA
TV1000
ATM TV KRANJSKA GORA
CARTOON NETWORK
VOX
ŠPORT TV Š2
ŠPORT KLUB
ŠPORT KLUB+
PINK PLUS
PETV
TV PTUJ

3. Shema radijskih programov:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

RA PROGRAM
RADIO MM1
SLOVENIJA 1
VAL 202
STR
PROGRAM ARS
RADIO OGNJIŠČE
RADIO PTUJ
ŠTAJERSKI VAL
RADIO NET FM
RADIO CITY
RADIO CENTER
RADIO PLUS
RADIO ORMOŽ
RADIO MAXI
ANTENE 1
MURSKI VAL
BLUE RADIO
SKY RADIO
RADIO OLDIE
RTL RADIO
Občina Markovci

Št. 47802/001/2010-3
Ob-2178/10
Občina Benedikt, Čolnikov trg 5, 2234
Benedikt, razpisuje na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin – ZSPDPO (Uradni list RS,
št. 14/07), 44. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09 in 100/09),
Odloka o proračunu Občine Benedikt za leto
2010 (Uradni list RS, št. 112/09), Letnega
programa prodaje občinskega finančnega in
stvarnega premoženja za leto 2010, ki ga je
Občinski svet Občine Benedikt sprejel dne
23. 12. 2009, in Sklepa Občinskega sveta
Občine Benedikt z dne 10. 3. 2010

javno zbiranje ponudb
za prodajo komunalno opremljenih
nezazidanih stavbnih zemljišč
za individualno stanovanjsko gradnjo
1. Naziv in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Občina Benedikt, Čolnikov
trg 5, 2234 Benedikt.
2. Predmet prodaje:
a) nepremičnina parc. št. 495/13, v izmeri 890 m2, pripisana pri vl. št. 819, k.o.
Benedikt.
Predmetna nepremičnina je komunalno
opremljena, namenjena za stanovanjsko
gradnjo.
Nepremičnina se prodaja v skladu z Odlokom o zazidalnem načrtu individualne stanovanjske gradnje Benedikt II (Uradni list
RS, št. 16/89).
Izhodiščna cena nepremičnine je
40,00 €/m2. V ceno ni vključen DDV.
V ceno je zajeta komunalna infrastruktura.
b) nepremičnina parc. št. 495/42, v izmeri 608 m2, pripisana pri vl. št. 511, k.o.
Benedikt.
Predmetna nepremičnina je komunalno
opremljena, namenjena za stanovanjsko
gradnjo.
Nepremičnina se prodaja v skladu z Odlokom o zazidalnem načrtu individualne stanovanjske gradnje Benedikt II (Uradni list
RS, št. 16/89).
Izhodiščna cena nepremičnine je
30,00 €/m2. V ceno ni vključen DDV.
V ceno je zajeta komunalna infrastruktura.
Vloga za nakup stavbnih zemljišč in vzorec prodajne pogodbe sta objavljena na
spletni strani Občine Benedikt: http://www.
benedikt.si/, rubrika Aktualno, v pisni obliki
pa pri javni uslužbenki Darji Zemljina, tel.
02/703-60-38.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega premoženja – prodajna pogodba.
4. Pogoji prodaje in sklenitev pogodbe:
a) Nakup po načelu »videno – kupljeno«.
b) Rok za zbiranje ponudb je 15 dni od
objave v Uradnem listu RS. Ponudniki oddajo svoje ponudbe v pisni obliki v zapečateni
ali zaprti ovojnici tako, da je na odpiranju
možno preveriti, da je zaprta tako, kot je bila
predana. Ponudniki oddajo svoje ponudbe
osebno na sedežu občine ali pošljejo priporočeno po pošti. Na ovojnici mora biti vidno označen naslov prodajalca in pripis »Ne
odpiraj – javno zbiranje ponudb za prodajo
stavbnih zemljišč«. Na hrbtni strani mora
biti naslov ponudnika. Ponudbe morajo na
naslov prispeti v 15 dneh od objave v Uradnem listu RS.
c) Ponudbi mora biti priloženo dokazilo,
da je ponudnik plačal varščino v višini 10%
izhodiščne prodajne cene – vrednosti zemljišča na transakcijski račun Občine Benedikt, št. 01348-0100010789, odprt pri Banki
Slovenije, z navedbo »varščina za zbiranje
ponudb za prodajo stavbnih zemljišč«.
d) Ponudniki morajo ponudbi priložiti
potrdilo o državljanstvu, fotokopijo osebne
izkaznice ali potnega lista in dokazilo o plačilu varščine. V ponudbi mora biti navedena
davčna številka, številka transakcijskega računa, telefonska številka, nepremičnina in
ponujena cena.
e) Prodajalec bo upošteval le pravočasne in pravilne ponudbe.
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f) Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem
Občine Benedikt lahko pozove ponudnika,
ki je oddal nepopolno ponudbo, k dopolnitvi
ponudbe, če ponudba vsebuje vse elemente
ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. Rok za dopolnitev te ponudbe je 5 dni od
dneva prejema poziva za dopolnitev.
g) Prodajna pogodba bo sklenjena
s tistim ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo
ceno za nepremičnino, ki je predmet razpisa, oziroma v primeru, da bo ponudnik samo
eden, vsaj ceno, ki je enaka izhodiščni ceni
in izpolnjuje vse pogoje prodaje. Kolikor bo
med prejetimi ponudbami več najugodnejših
ponudnikov, lahko Komisija za vodenje in
nadzor postopka razpolaganja s stvarnim
premoženjem Občine Benedikt:
– pozove vse najugodnejše ponudnike
k oddaji nove ponudbe ali
– opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja ali
– opravi med najugodnejšimi ponudniki
javno dražbo, pri čemer za izklicno ceno določi ceno, ki so jo v svojih ponudbah ponudili
najugodnejši ponudniki.
h) Kupec plača davek na dodano vrednost (DDV) in nosi vse stroške v zvezi
s prodajo in stroške, povezane s prenosom
lastninske pravice v zemljiško knjigo.
i) Kupec je dolžan v 15 dneh po prejemu
obvestila o izbiri skleniti prodajno pogodbo
in kupnino poravnati v roku 15 dni po izstavitvi računa na transakcijski račun Občine Benedikt, št. 01348-0100010789, odprt
pri Banki Slovenije. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina
prodajne pogodbe.
j) Plačana varščina se kupcu vračuna
v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo brezobrestno vrnjena v 8 dneh po izbiri najugodnejšega ponudnika. Če uspeli ponudnik
odstopi od pridobitve nepremičnine in ne
sklene prodajne pogodbe v določenem roku,
zapade varščina v korist prodajalca – Občine Benedikt in velja, da je kupec odstopil
od pogodbe.
5. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika:
a) Odpiranje pravočasnih in pravilno
označenih pisnih ponudb bo v sejni sobi
Občine Benedikt, Čolnikov trg 5, 2234 Benedikt, naslednji dan, ko se zaključi zbiranje
ponudb, in sicer ob 9. uri.
b) Ponudnike bomo o izbiri obvestili najkasneje v roku 15 dni od dneva odpiranja
ponudb.
c) Pri izbiri ponudnika bo upoštevan naslednji kriterij: višina ponujene kupnine.
d) Prodajalec na podlagi tega javnega
zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnine z nobenim
od ponudnikov in lahko začeti postopek do
sklenitve pogodbe ustavi, pri čemer povrne stroške ponudnikom v višini izkazanih
stroškov.
6. Informacije: zainteresirani ponudniki
se lahko seznanijo s podrobnejšimi pogoji
prodaje oziroma vsa pojasnila v zvezi s prodajo in ogledom nepremičnine v času javnega zbiranja ponudb lahko dobijo na Občini
Benedikt, pri Darji Zemljina, pisarna št. 11,
oziroma na tel. 02/703-60-38, v ponedeljek,
torek in četrtek, od 8. do 13. ure, v sredo od
8. do 15.30 in v petek od 8. do 11. ure.
Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru.
Občina Benedikt
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Objave po Zakonu
o političnih strankah
Št. 2153-2/2007/19
Ob-2127/10
V register političnih strank se pri politični stranki Zvezi poštenih ljudi Slovenije, s skrajšanim imenom Zveza poštenih,
s kratico imena ZPLS in s sedežem v Murski Soboti, Slomškova ulica 1 ter z matično številko: 1029797, vpiše sprememba
statuta, sprememba imena v: Neodvisna
stranka Pomurja, sprememba kratice imena v: NSP in sprememba znaka stranke ter
izbriše skrajšano ime Zveza poštenih. Znak
stranke je napis kratice stranke z velikimi
črkami NSP (tipografija Ariel Black) rumene
barve (c: 0, m: 0, y: 100, k: 0) na pravokotnem polju zelene barve (c: 100, m: 0, y:
100, k: 0).«

Št. 2153-11/2006/23
Ob-2177/10
V register političnih strank se pri politični stranki Slovenski demokratski stranki,
s skrajšanim imenom Slovenski demokrati,
s kratico imena SDS in s sedežem v Ljub
ljani, Trstenjakova ulica 8 ter z matično
številko 5299446, vpiše sprememba statuta
stranke.
Št. 221-11/2002/15
Ob-2187/10
V register političnih strank se pri politični
stranki Listi za skupno občino Miklavž
na D. P., s skrajšanim imenom Lista za
Miklavž, s kratico imena LM in s sedežem
v Miklavžu na Dravskem polju, Cesta
v Rogozo 4 ter z matično številko: 1029819,
vpiše sprememba zastopnika stranke.
Kot novi zastopnik stranke se vpiše
Dušan Janžek, EMŠO: 04079575000016,
državljan Republike Slovenije, s stalnim
prebivališčem Dravska pot 14, Miklavž na
Dravskem polju.
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Evidence sindikatov
Št. 101-3/2010-2
Ob-1673/10
1. Pravila ZSSS Sindikata Vrtnarije Čatež, Topliška cesta 34, 8250 Brežice, se
izbrišejo iz evidenčne knjige pravil oziroma
statutov sindikatov, ki se vodi pri Upravni
enoti Brežice, pod številko 024-6/2001.
Št. 101-1/2010-4
Ob-1724/10
Pravila Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture, Osnovne šole
Razkrižje, Šafarsko 24, 9240 Ljutomer, ki
so bila vzeta v hrambo dne 29. 9. 2005, pod
zaporedno št. 51, se z dnem 25. 1. 2010
vzamejo iz hrambe in izbrišejo iz evidence
statutov sindikatov.
Št. 101-3/2010-2
Ob-1829/10
Statut sindikata z nazivom Pravila sindikata družbe Marvent d.o.o., ki je hranjen
v Upravni enoti Maribor na podlagi odločbe številka 141-19/2003-112, z dne 24. 11.
2003, in vpisan v evidenco statutov sindikatov pri UE Maribor, pod zaporedno številko
19/2003, z dne 19. 11. 2003, se zbriše iz
evidence statutov sindikatov z dne 17. 2.
2010.
Izbris je vpisan v evidenci statutov sindikatov UE Maribor, pod zaporedno številko
3/2010, z dne 12. 2. 2010.
Št. 101-2/2010-3
Ob-1983/10
1. Pravila Sindikata Vele d.d. – Enota Domžale, s sedežem Ljubljanska 64,
1230 Domžale, ki so v hrambi pri Upravni enoti Domžale, na podlagi odločbe
št. 02800-24/93-1 z dne 18. 5. 1993 in so
vpisana v evidenco statutov sindikatov, pod
zaporedno št. 25, se z dnem 1. 3. 2010 izbrišejo iz evidence statutov sindikatov. Matična
številka sindikata je 5972183000.

Št.

22 / 19. 3. 2010 /

Stran

617

Stran

618 /

Št.

22 / 19. 3. 2010

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Objave gospodarskih družb
Ob-2193/10
Preklic
V Uradnem listu RS, št. 10/2010 z dne
12. 2. 2010, pod Ob-1477/10, je bila objavljena namera statusnega preoblikovanja
podjetnika Ignac Cugelj s.p., v novo kapitalsko družbo.
Predmetno objavo zaradi objektivnih razlogov preklicujemo.
Ignac Cugelj s.p.

2. Upnike pozivamo, da se zglasijo pri
družbi in izjavijo, če soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
Trejainvest svetovanje d.o.o.
Yuri Sidorovich, direktor

Ob-2126/10
Biring Interier d.o.o., Motnica 9, 1236
Trzin, na podlagi Sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani, št. Srg 2010/6522 z dne
3. 3. 2010, po likvidacijskem upravitelju
Marjanu Tekavec objavlja poziv upnikom,
naj likvidacijskemu upravitelju Marjanu Tekavec, Ul. Pod gozdom 40, 1236 Trzin, prijavijo terjatve, ki jih imajo do družbe Biring
Interier d.o.o.. Rok za prijavo terjatev je
30 dni od objave tega poziva. Upniki pošljejo prijave terjatev na naslov likvidacijskega
upravitelja.
Likvidacijski upravitelj
Marjan Tekavec

Ob-2143/10
Na podlagi Statuta delniške družbe Hit
Larix d.d. in 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), sklicujemo

Sklepi o povečanju
in zmanjšanju kapitala
Ob-2149/10
Skupščina družbe Tomales d.o.o., Cesta
talcev 42, 4220 Škofja Loka, je dne 9. 3.
2010 sprejela sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala, ki se glasi:
Osnovni kapital družbe se, v skladu z določili od prvega do četrtega odstavka 520. člena Zakona o gospodarskih družbah, zmanjša po rednem postopku od sedanjega
kapitala v znesku 982.977,00 EUR za znesek 970.000,00 EUR na 12.977,00 EUR.
Do vpisa zmanjšanega osnovnega kapitala v sodni register se znesek znižanega
osnovnega kapitala evidentira kot kapitalska
rezerva in sicer kot vplačilo nad zneskom
osnovnega kapitala.
Glede na navedeno družba Tomales
d.o.o. prvič poziva upnike družbe, da se
zglasijo pri družbi in podpišejo izjavo, ali se
strinjajo z navedenim zmanjšanjem osnovnega kapitala.
Direktor družbe Tomales d.o.o.
Tomaž Eržen
Ob-2186/10
Direktor družbe Trejainvest svetovanje
d.o.o., Bernekerjeva ulica 13, 1000 Ljub
ljana, ki je v sodno/poslovni register AJPES
vpisana pod matično številko 2195585000
(v nadaljevanju: družba), skladno z določbo
520. člena Zakona o gospodarskih družbah
(Uradni list RS, št. 65/09 – UPB3, ZGD-1),
objavlja naslednja sklepa:
1. Dosedanji osnovni kapital družbe v višini 995.103,00 EUR se zmanjša za znesek
987.603,00 EUR tako, da bo nov osnovni
kapital družbe po zmanjšanju znašal 7.500
EUR.

Sklici skupščin

24. redno skupščino
delniške družbe Hit Larix d.d.,
ki bo dne 20. 4. 2010, ob 13. uri, v sejni
sobi na sedežu družbe (dvorana Vršič), Borovška cesta 99, 4280 Kranjska Gora.
Dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
Ugotovi se sklepčnost skupščine.
Za predsednika skupščine se izvoli Gregor Kozamernik.
Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Predstavitev sprejetega revidiranega
letnega poročila in poročila upravnega odbora o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2009.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
s sprejetim revidiranim letnim poročilom
družbe Hit Larix d.d. za poslovno leto 2009
in Poročilom upravnega odbora o preveritvi
letnega poročila.
3. Obravnava in sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2009 in o podelitvi razrešnice upravnemu odboru.
Predlog sklepa:
3.1. Ugotovitev in uporaba bilančnega
dobička
Na dan 31. 12. 2009 znaša bilančni dobiček družbe Hit Larix d.d. 2.643.115,52 EUR
in se uporabi za:
– izplačilo dividend delničarjem v znesku
99.415,15 EUR oziroma 0,85 EUR bruto na
delnico;
– prenos v preneseni dobiček v znesku
2.543.700,37 EUR, o uporabi katerega bo
odločeno v naslednjih poslovnih letih.
Upravičenci do dividend so delničarji, ki
so vpisani v delniško knjigo na dan 20. 4.
2010.
Družba bo izplačala dividende v roku
90 dni od sprejema sklepa na skupščini.
3.2. Razrešnica upravnemu odboru.
Predlog sklepa: skupščina upravnemu
odboru v skladu s členom 294 ZGD-1 podeli
razrešnico za delo v poslovnem letu 2009.
4. Sprememba člana upravnega odbora.
Predlog sklepa:
4.1 Skupščina se seznani z odstopno izjavo člana upravnega odbora Bogdana Sobana in ugotovi, da mu z dnem 20. 4. 2010
preneha funkcija člana upravnega odbora.
4.2 Z dnem 20. 4. 2010 se za člana
upravnega odbora z mandatom do izteka
mandata ostalima članoma upravnega odbora, imenuje Tomaž Repinc.

5. Spremembe in dopolnitve statuta.
Predlog sklepa: skupščina sprejme spremembe in dopolnitve statuta družbe v besedilu, ki je priloga in sestavni del tega sklepa.
6. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2010.
Predlog sklepa: skupščina imenuje za
revizorja za poslovno leto 2010 revizijsko
družbo In Revizija Družba za revidiranje in
svetovanje d.o.o., Ljubljana.
Glasovanje in udeležba na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, ki
so kot imetniki delnic vpisani v centralnem
registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem
skupščine in svojo udeležbo in morebitnega
pooblaščenca pisno prijavijo tako, da prijava in pooblastilo prispeta na sedež družbe
najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Pooblastila za zastopanje
se ob prijavi dajo v hrambo družbi.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po
objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo
v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem skupščina odloča ali če skupščina pri
posamezni točki dnevnega reda ne sprejme
sklepa, obrazložitev dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje
7 dni po objavi tega sklica. Nasprotni predlogi
delničarjev k posameznim točkam dnevnega
reda, ki bodo utemeljeni in vloženi v 7 dneh
po objavi tega sklica, na naslov družbe, bodo
objavljeni skladno s 300. členom ZGD-1.
Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti v skladu
s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1, po
katerem mora poslovodstvo na skupščini
dati delničarjem zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk
dnevnega reda.
Gradivo
Celotno gradivo za sejo skupščine,
vključno z letnim poročilom in poročilom
upravnega odbora ter s predlogi sklepov in
obrazložitvami za vse točke dnevnega reda,
je na vpogled v tajništvu družbe, vsak delovni dan od objave sklica, od 8. do 12. ure.
Nova seja
Če skupščina ob navedeni uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega
dne, ob 14. uri, v istem prostoru. Skupščina bo v tem primeru veljavno sklepala in
odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala družbe.
Hit Larix d.d.
Št. 1114
Ob-2147/10
Na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah in Statuta delniške družbe Plama-pur d.d. Podgrad, uprava sklicuje
15. sejo skupščine
delničarjev delniške družbe Plama-pur
Podgrad, d.d.,
ki bo v sredo, dne 21. aprila 2010, ob
12. uri v sejni sobi družbe.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
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Sklicatelj skupščine začne skupščino,
poda ugotovitve o udeležbi delničarjev. Ugotovi se, da skupščini prisostvuje notarka Sonja Železnik.
Predlog sklepa, ki ga predlaga uprava:
za predsednika skupščine se izvoli Danilo
Grilj, za preštevalki glasov se izvolita Vladimira Ceglar in Viviana Kavčič.
2. Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve
in potrditve letnega poročila za poslovno
leto 2009.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in
nadzornemu svetu za leto 2009.
Predlog sklepov, ki jih predlagata uprava
in nadzorni svet:
1. Bilančni dobiček ugotovljen na dan
31. 12. 2009 znaša 4.904.703,07 EUR. Bilančni dobiček se uporabi tako, da se:
– del dobička uporabi za izplačilo dividend
delničarjem v višini 0,90 EUR bruto na delnico, pri čemer skupen znesek predstavlja
zmnožek višine dividende s številom delnic,
ki niso v lasti družbe na dan 26. 4. 2010);
– preostali del dobička ostane nerazporejen.
Do izplačila dividend so upravičeni delničarji, ki so lastniki delnic, evidentiranih
v centralnem registru vrednostnih papirjev
pri KDD – Centralno klirinško depotni družbi
d.d. na dan 26. 4. 2010. Družba bo dividende izplačala do 18. 6. 2010.
2. Skupščina potrjuje in odobrava delo
uprave družbe in nadzornega sveta in jima
podeljuje razrešnico za delo v poslovnem
letu 2009.
4. Imenovanje novih članov nadzornega
sveta.
Predlog sklepov, ki jih predlaga nadzorni
svet:
1. Ugotovi se, da članom nadzornega
sveta Bratina Igorju, Batič Julijani in Rangus
Katrci dne 23. 4. 2010 poteče mandat.
2. Za člana nadzornega sveta se imenuje
Bratina Igorja, za mandatno obdobje štirih
let. Mandat nastopi dne 24. 4. 2010.
3. Za članico nadzornega sveta se imenuje Urbič Marjanco, za mandatno obdobje
štirih let. Mandat nastopi dne 24. 4. 2010.
4. Za člana nadzornega sveta se imenuje
dr. Lončarski Igorja, za mandatno obdobje
štirih let. Mandat nastopi dne 24. 4. 2010.
5. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa, ki ga predlagata uprava
in nadzorni svet: skupščina sprejema predlagane dopolnitve in spremembe statuta
in čistopis statuta.
6. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2010.
Predlog sklepa, ki ga predlaga nadzorni
svet: za revizijo računovodskih izkazov za
poslovno leto 2010 se imenuje revizijsko
družbo PRO Revizija d.o.o. Postojna.
7. Poročilo o pridobivanju lastnih delnic.
Predlog sklepa, ki ga predlagata uprava
in nadzorni svet: skupščina se seznani, da
je uprava, v skladu s sklepom o izdaji pooblastila upravi za pridobivanje lastnih delnic, ki je bil sprejet na 14. skupščini družbe
dne 23. 6. 2009, za namene iz navedenega
sklepa, v letu 2009 pridobila 12.103 lastnih
delnic družbe, kar predstavlja 1,76% vseh
delnic družbe v vrednosti 153.208,72 EUR.
Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, je delničarjem na vpogled v tajništvu družbe, vsak

pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa
tudi z izpisom iz sodnega registra.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino pol ure pred zasedanjem zaradi
vzpostavitve evidenc in prevzema glasovnic
za glasovanje. V primeru, da ob napovedanem času skupščina ne bo sklepčna, bo
ponovno zasedanje skupščine istega dne,
ob 13. uri, v istih prostorih. V tem primeru
bo skupščina sklepčna ne glede na število
prisotnih delničarjev.
Plama-pur Podgrad, d.d.
Radoš Gregorčič, direktor družbe

delovni dan, med 11. in 13. uro, od dneva
objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. Prav tako je gradivo dostopno na spletnih straneh družbe
www.plama-pur.si. Podatki iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1 so na voljo na
spletni strani družbe www.plama-pur.si.
Pravice in predlogi delničarjev ter druga
obvestila
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo
dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem
dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog
sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali
če skupščina pri posamezni točki dnevnega
reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke
dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu
s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda,
glede katerih bodo delničarji zahteve poslali
družbi najpozneje sedem dni po objavi tega
sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve
za dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi po elektronski pošti, in sicer na
naslov: skupscina@plama-pur.si.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov
ali volilne predloge. Uprava družbe bo na
enak način kot ta sklic skupščine, objavila
tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani
družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica
skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in
za katere bo delničar – predlagatelj pri tem
sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo
druge delničarje pripravil do tega, da bodo
glasovali za njegov predlog.
Predlog delničarja se objavi in sporoči na
način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine
poslal družbi razumno utemeljen predlog.
Delničar lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporoči po elektronski
pošti, in sicer na elektronski naslov skupscina@plama-pur.si.
Delničarji lahko svojo pravico do obveščenosti v skladu s 305. členom ZGD-1 uresničujejo na skupščini.
Osnovni kapital družbe je razdeljen na
686.798 navadnih imenskih kosovnih delnic,
pri čemer družba na dan 15. 3. 2010 razpolaga z 12.104 lastnimi delnicami. Na skupščini bodo delničarji glasovalno pravico uresničevali brez upoštevanja lastnih delnic.
Pogoji za udeležbo na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev na dan 17. 4. 2010, njihovi
pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno. Obrazec za
uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščencu je dostopen na spletni strani družbe.
Pooblastilo je lahko posredovano družbi po
elektronski pošti (skupscina@plama-pur.si),
in sicer v skenirani obliki kot priponka. Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja oziroma pooblastitelja, ki
posreduje pooblastilo po elektronski pošti.
Pogoj za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice delničarjev,
njihovih zastopnikov ali pooblaščencev je
pisna prijava udeležbe, ki mora prispeti na sedež družbe najkasneje do 19. 4.
2010, do 9. ure. Delničarji oziroma njihovi
zastopniki ali pooblaščenci, se morajo na
zahtevo izkazati z osebnim dokumentom,
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Št. 13/10
Ob-2163/10
V skladu z 19. členom Statuta Merkur
zavarovalnice d.d., s sedežem v Ljubljani,
Dunajska c. 58, sklicuje uprava Merkur zavarovalnice d.d.
18. sejo skupščine,
ki bo v sredo, dne 21. aprila 2010, s pričetkom ob 11.30, v Mariboru, Ulica talcev
24, 2000 Maribor.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov.
Predlog sklepa: izvolijo se organi skupščine po predlogu uprave. Skupščini prisostvuje vabljena notarka.
2. Seznanitev delničarjev z Letnim poročilom za leto 2009 in prejemki članov organov vodenja in nadzora.
3. Sklepanje o uporabi bilančnega dobička.
Predlog sklepa: bilančni dobiček leta
2009, ki znaša 7.232.319,57 EUR, skupščina Merkur zavarovalnice razporedi kot
sledi: 1.000.000,00 EUR za oblikovanje matematične rezervacije za pripis zavarovancem življenjskih zavarovanj in 1.500.000,00
EUR se izplača kot dividende delničarjem.
Razlika 4.732.319,57 EUR ostane nerazporejena (preneseni dobiček).
4. Podelitev razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta.
Predlog sklepa: podeli se razrešnica
upravi in članom nadzornega sveta, s čimer
se potrdi in odobri njuno delo v letu 2009.
5. Seznanitev delničarjev z letnim poročilom notranje revizije za leto 2009.
6. Imenovanje revizijske hiše za poslovno leto 2010.
Predlog sklepa: za poslovno leto 2010
se na predlog nadzornega sveta za revizorja imenuje družba Deloitte Revizija, d.o.o.,
Ljubljana.
7. Spremembe Statuta Merkur zavarovalnice d.d.
Predlog sklepa: statut se spremeni skladno s predlogom uprave in nadzornega
sveta.
8. Seznanitev z odstopom, odpoklic ter
imenovanje članov nadzornega sveta družbe.
Predlog sklepa:
Skupščina z dnem 21. 4. 2010 odpokliče
člana nadzornega sveta družbe mag. Siegfrieda Feldbaumerja. Skupščina za novega
člana nadzornega sveta imenuje Geralda
Franza Koglerja, katerega mandat prične
teči z dnem 21. 4. 2010 in traja 4 leta.
Skupščina se seznani, da je predsednik
nadzornega sveta Alois Sundl podal odstopno izjavo dne 20. 4. 2010, na podlagi katere mu mandat predsednika in člana nadzornega sveta preneha z dnem 22. 4. 2010.
Skupščina za novega člana nadzornega
sveta imenuje Christiana Kladiva, katerega
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mandat prične teči z dnem 22. 4. 2010 in
traja 4 leta.
Sklep naveden pod točko 1. predlaga
uprava, sklepe pod točkami 3., 4., 7. predlagata uprava in nadzorni svet skupaj, sklepa
pod točkama 6. in 8. pa predlaga nadzorni
svet.
Vabljeni:
Delničarji: Terence John Taylor, Gerald
Kogler, Mihael Rostaher.
Člani uprave: Denis Stroligo, Andrej
Osterc, Mojca Androjna.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico le tisti
delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani
v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred
zasedanjem skupščine (presečni datum), to
je dne 17. 4. 2010.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastila morajo biti pisna ter overjena in predložena družbi ter ostanejo shranjena pri njej.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po
objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo
v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj odloča skupščina ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne
sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za
vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega
reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine,
to je do 26. 3. 2010.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov.
Predlog delničarja se objavi in sporoči na
način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine,
to je do 26. 3. 2010, poslal družbi razumno
utemeljen predlog 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.
V primeru delničarjevega predloga o volitvah članov nadzornega sveta ali revizorjev
se smiselno uporabljajo določbe 300. člena
ZGD-1, volilnega predloga pa ni treba utemeljiti.
Gradivo za skupščino družbe, skupaj
s predlogi sklepov in obrazložitvami, je delničarjem na vpogled na sedežu družbe,
v tajništvu uprave, vsak delavnik, od 8. do
15. ure, do dneva sklica skupščine pa do
zasedanja skupščine.
V skladu s prvim odstavkom 305. člena
ZGD-1 lahko delničarji na skupščini uresničujejo svoje pravice do obveščenosti.
Merkur zavarovalnice d.d.
za upravo
predsednik uprave Denis Stroligo
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Nasprotni predlogi
Ob-2176/10
Uprava družbe Kompas Mejni Turistični
Servis, d.d. v zvezi s 25. skupščino delničarjev družbe Kompas Mejni Turistični Servis, d.d., ki bo dne 6. 3. 2010, ob 10. uri,
v sejni sobi na sedežu poslovne enote družbe v Ljubljani, Vojkova cesta 58, v skladu
s 300. členom ZGD-1 obvešča delničarje, da
je dne 10. 3. 2010 prejela nasprotni predlog
delničarja Društvo – Mali delničarji – Skupaj
smo močnejši, Dalmatinova ulica 10, 1000
Ljubljana, k 3. točki dnevnega reda skupščine s predlogom, da se predlagani sklep
št. 3.2. o imenovanju članov nadzornega
sveta spremeni, kot sledi:
nasprotni predlog
k točki »Odpoklic in imenovanje novih
članov nadzornega sveta«
Predlog sklepa 3.2.:
Skupščina za člana nadzornega sveta
družbe, ki zastopata interese delničarjev,
imenuje osebi: Ljubiša Stanojević, s prebivališčem Ulica bratov Učakar 10, 1000 Ljub
ljana, in Samo Primožič, s prebivališčem
Strniševa cesta 15, 1231 Črnuče. Člana sta
imenovana od dneva te skupščine dalje za
mandatno dobo štirih let. Nadalje skupščina ugotavlja, da svet delavcev v družbi ni
oblikovan. Zato skupščina kot tretjega člana
nadzornega sveta družbe imenuje Lojzko
Legat, s prebivališčem Cesta v Rudovno 7,
4281 Mojstrana. Članica je imenovana od
dneva te skupščine dalje do morebitnega
imenovanja člana nadzornega sveta, predstavnika delavcev družbe, vendar največ za
obdobje štirih let.
Obrazložitev:
Delničar – predlagatelj ugotavlja, da preostali mali delničarji družbe Kompas MTS,
kot delničarji nimajo svojega predstavnika
v nadzornem svetu. Zato delničar-predlagatelj predlaga skupščini družbe, da glede
na dejstvo, da novi večinski lastnik Proaltia,
d.o.o., odpoklicuje vse prejšnje nadzornike,
kot enega izmed novih nadzornikov imenuje
tudi kandidata, ki bo zastopal preostale male
delničarje družbe Kompas MTS, d.d. Ljubiša
Stanojević, u.d.i.a., rojen 7. junija 1969, je
univerzitetni diplomirani inženir arhitekture,
ki ima bogate izkušnje s področja investicijskega inženiringa, razvoja investicijskih
projektov, poslovnega svetovanja, vodenja
upravnih postopkov ter premoženjskopravnih zadev. Iz priloženega življenjepisa so
razvidne tudi ostale njegove strokovna znanja in kompetence, zato menimo, da je primeren kandidat za člana nadzornega sveta
Kompas MTS.
Kompas Mejni Turistični Servis, d.d.
direktor
Aleksander Jereb
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Zavarovanja terjatev
SV 255/10
Ob-2180/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 255/10
z dne 11. 3. 2010, je bilo enosobno stanovanje št. 115, v 9. etaži, s shrambo št. 115,
v 1. etaži, v skupni izmeri 46.30 m2, z identifikacijsko številko posameznega dela stavbe 1725-218-115, ki se nahaja v stavbi, na
naslovu Slovenska cesta 55/A, Slovenska
cesta 55/B in Slovenska cesta 55/C v Ljub
ljani, stoječi na parc. št. 2435/1, 2435/2 in
2435/3 k.o. 1725 Ajdovščina, zemljiške knjige Okrajnega sodišča v Ljubljani, last Luke
Pengova, Slovenska cesta 55/A, Ljubljana,
na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
8. 11. 1991 in zemljiškoknjižnega dovolila,
zastavljeno v korist upnice Nove Ljubljanske
banke d.d., Ljubljana, s sedežem v Ljub
ljani, Trg republike 2, matična št. 5860571,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
35.000,00 EUR s pp.
SV 169/10
Ob-2181/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz
Maribora, opr. št.: SV 169/10 z dne 12. 3.
2010, je bila nepremičnina, stanovanje št. 1,
v velikosti 80,22 m2, v pritličju stanovanjskega bloka Kajuhova ulica 5 v Mariboru, ki
stoji na parc. št. 1294/1, k.o. Koroška vrata,
parcelna številka pripisana vl. št. 1404, in
katero je zastavitelj Sagadinj Samo v izključno last pridobil na podlagi darilne pogodbe
z dne 25. 2. 2004 z zemljiškoknjižnim dovolilom z dne 12. 3. 2008 in kar vse je bilo sklenjeno z darovalko Sagadinj Sonjo, zastavljena v korist banke – upnice: Probanke d.d.,
s sedežem na naslovu Trg Leona Štuklja 12,
2000 Maribor, matična številka 5459702000,
ID za DDV SI 42820600, v zavarovanje neposredno izvršljive denarne terjatve upnice
do dolžnika v višini 60.000,00 EUR, z obrestno mero, ki je spremenljiva in enaka vsoti
referenčne obrestne mere Euribor za šestmesečno obrestno obdobje, ki znaša na dan
sklenitve pogodbe 0,959% in obrestnega
dodatka v višini 4,00% letno – skupna obrestna mera znaša na dan sklenitve pogodbe
4,959% letno; z zamudnimi obrestmi, ki se
spreminjajo z vsakokrat veljavnimi predpisi in trenutno znašajo 9,00% letno, z vračilom glavnice v 60 zaporednih mesečnih
anuitetah, ki dospevajo v plačilo do vsakega zadnjega dne v mesecu; z možnostjo
enostranskega razdora oziroma odstopa od
predmetne kreditne pogodbe s strani banke – upnice v primerih natančno navedenih
v kreditni pogodbi št. P00414/10; z vsemi
pripadki in morebitnimi stroški, ki bi jih upnica imela z uveljavljanjem vračila terjatve
in z zapadlostjo zadnjega obroka kredita
v plačilo na dan 27. 2. 2015 – oziroma na
odpoklic upnice.
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Objave sodišč
Izvršbe
In 151/2005
Os-1431/10
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Radovljici, opr. št. In 151/2005
z dne 10. 1. 2006, je izvršitelj Leon Markovčič iz Kranja, v korist upnice Zavarovalnice
Triglav d.d., Miklošičeva cesta 19, Ljubljana
(spor se nanaša na OE Kranj, Bleiweisova
cesta 20, Kranj), zaradi izterjave 2.781,20
EUR s pripadki, dne 18. 1. 2010 opravil rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško
knjigo, in sicer stanovanje, št. 4, v pritličju
stanovanjske hiše, Alpska c. 54, Lesce, v izmeri 47,12 m2, last dolžnikov Rudaj Hasana
in Rudaj Ane, Alpska c. 54, Lesce, za vsakega do 1/2. Stanovanjska hiša stoji na parceli
št. 544/25, k.o. Hraše. Zapisnik o rubežu
ima pomen zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 2. 2. 2010
In 158/2008
Os-1432/10
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Radovljici, opr. št. In 158/2008
z dne 24. 2. 2009, je izvršitelj Marko Tomazin iz Kranja, v korist upnice Zavarovalnice
Triglav d.d., Miklošičeva cesta 19, Ljubljana
(spor se nanaša na OE Kranj, Bleiweisova cesta 20, Kranj), zaradi izterjave 699,27
EUR s pripadki, 1.487,33 EUR s pripadki,
617,71 EUR s pripadki in 1.390,83 EUR
s pripadki, dne 26. 3. 2009, opravil rubež
nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, in sicer solastninski delež do 4/10, last
dolžnice Slavice Napast, Gradnikova 65,
Radovljica, tj. 4/10 dvosobnega stanovanja,
št. 3, v pritličju stanovanjske hiše, na naslovu Gradnikova 65, Radovljica, stoječe na
parceli št. 220/17, k.o. Radovljica, v izmeri
49,63 m2, s pripadajočim deležem skupnih
prostorov, delov in naprav in pripadajočim
deležem funkcionalnega zemljišča. Zapisnik
o rubežu ima pomen zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 1. 2. 2010

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 5043/2009
Os-7868/09
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagatelja Alojza Zupančiča, Prešernova
cesta 21, Radomlje, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupne pogodbe iz leta 1971, sklenjene med
prodajalcem GIP Beton Zagorje ob Savi in
kupcem Zupančič Alojzom.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se je
izgubil, je bila nepremičnina, in sicer stanovanje v V. etaži in klet v I. etaži, na naslovu Prešernova cesta 21, Radomlje, sedaj
vpisani v zemljiško knjigo kot nepremičnina z identifikacijsko številko 17.E, vpisano
v vložku št. 1528/18, k.o. Radomlje.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagatelja postopka na podlagi

listine, katere vzpostavitev se zahteva, ter
na podlagi pogodbe o uskladitvi dejanskega
stanja z zemljiškoknjižnim stanjem, sklenjenim med zemljiškoknjižno lastnico Občino
Domžale in predlagateljem dne 8. 5. 2009.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v 1 mesecu od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 24. 11. 2009
Dn 3634/2009
Os-1295/10
Okrajno sodišče v Kočevju je v zemljiško
knjižni zadevi predlagatelja Občine Ribnica,
zaradi izbrisa stare hipoteke, vpisane pri
parcelah št. 220/23 in 220/24, pripisanih pri
vl. št. 1229, k.o. Gorenja vas, dne 24. 12.
2009, začelo postopek izbrisa stare hipoteke, vpisane pri teh dveh parcelah, ki sta
last Občine Ribnica, ki je vknjižena v korist
upnice Tekstilne tovarne Sukno, Zapuže,
na podlagi posojilne pogodbe z dne 13. 9.
1974, št. I.-291/74-ŽJ/KM, pod opr. št. Dn.
št. 1266/74 dne 6. 11. 1974.
Sodišče s tem oklicem poziva hipotekarnega upnika, da v primeru, če izbrisu
stare hipoteke, ki je predmet tega zemljiško
knjižnega postopka, nasprotuje, v treh mesecih od objave oklica vloži ugovor proti
izbrisu stare hipoteke.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 13. 1. 2010
Dn 7269/2009
Os-8319/09
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Bojani Štrukelj Petovič, v zemljiško
knjižni zadevi predlagatelja postopka Narcisa Pericha, Via Domenico Rossetti 41,
Trst, Republika Italija, ki ga zastopa odvetnik Rajko Trunkl iz Kopra, zaradi predloga
za dopolnitev zemljiške knjige, dne 14. 12.
2009 odločilo: uvede se postopek dopolnitve zemljiške knjige za parcelo št. 2152/3,
k.o. Gradin, vinograd v izmeri 793 m2, pri
kateri je z verjetnostjo izkazana lastninska
pravica Narcisa Pericha, roj. 15. 10. 1942,
stanujočega v Republiki Italiji, Via Domenico
Rossetti 41, Trst, EMŠO 1510942500884,
do celote.
Imetnike lastninske pravice na navedeni
nepremičnini se poziva, da v dveh mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o pravicah, navedenih v oklicu o začetku
postopka dopolnitve zemljiške knjige.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 14. 12. 2009
Dn 244/2010
Os-1303/10
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni sodnici mag. Bojani Štrukelj Petovič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja postopka Dina Rojac, Gažon 30, Šmarje, ki
ga zastopa odvetnik mag. Bogomir Horvat
iz Kopra, zaradi izbrisa stare hipoteke, dne
25. 1. 2010 sklenilo:
uvede se postopek za izbris stare hipoteke, vpisane na podlagi posojilne pogodbe

z dne 5. 3. 1980, za denarno (posojilno)
terjatev v znesku 115.000,00 YUD s 4%
letnimi obrestmi in p.p.; hipoteka je vpisana
pod Dn 317/80, in sicer pri parc. št. 547/2,
vl. št. 361, k.o. Gažon.
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 25. 1. 2010
Dn 4673/09
Os-1359/10
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici svetnici mag. Bojani Štrukelj Petovič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
postopka Miroslava Muženič, Ulica IX. Korpusa 1, Izola, o predlogu za dopolnitev zemljiške knjige, dne 19. 1. 2010 odločilo:
uvede se postopek dopolnitve zemljiške
knjige za parcelo št. 295/16, pašnik v izmeri
2223 m2, k.o. Truške, pri kateri je z verjetnostjo izkazana lastninska pravica pok. Ivana
Muženiča, roj. 1892, nazadnje stanujoč Kavaliči 156, Sveti Anton.
Imetnike lastninske pravice na navedeni
nepremičnini se poziva, da v dveh mesecih
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o pravicah, navedenih v oklicu o začetku
postopka dopolnitve zemljiške knjige.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 19. 1. 2010
Dn 6620/2009
Os-1360/10
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici svetnici mag. Bojani Štrukelj Petvič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice postopka Marije Škorja, Kocjančiči 21, Pobegi,
o predlogu za dopolnitev zemljiške knjige,
dne 21. 1. 2010 odločilo:
uvede se postopek dopolnitve zemljiške
knjige za nepremičnino s parc. št. 1762/1,
k.o. Sveti Anton, travnik v izmeri 1944 m2,
in za nepremičnino s parc. št. 1762/2, k.o.
Sveti Anton, travnik v izmeri 287 m2, pri katerih je z verjetnostjo izkazana lastninska
pravica Marije Škorja, Kocjančiči 21, Pobegi, EMŠO 1410941505071.
Imetnike lastninske pravice na navedenih nepremičninah se poziva, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o pravicah, navedenih v oklicu o začetku postopka dopolnitve zemljiške knjige.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 21. 1. 2010
Dn 4025/2008
Os-6579/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Igorja Fajdige, Belokranjska 19, Novo mesto, ki
ga zastopa Andrej Rauter, odvetnik iz Ljub
ljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini: ident. št. 41.E, garaža št. 241,
v pritličju, vl. št. 2131/41, k.o. Spodnja Šiška, dne 25. 5. 2009, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
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listine, pogodbe št. G-1108, z dne 29. 9.
1969, glede nepremičnine, garažnega boksa, št. 241, v objektu garaž triplex G-II, ob
Drenikovi ulici, parc. št. 224/4, 224/5, 224/7,
k.o. Spodnja Šiška, v izmeri 11,76 m2, sklenjena med prodajalcem Poslovno združenje
Giposs, Celovška c. 87, Ljubljana, in kupcem Jožetom Fajdigo, Na jami 1, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 9. 2009

št. 1. nadstropju, v skupni izmeri 54,17 m2,
na naslovu Prušnikova 23, Ljubljana, zdaj
z ident. št. 31.E, v podvl. št. 1902/31, k.o.
Šentvid nad Ljubljano.
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 5. 11. 2009

Dn 5298/2007
Os-7582/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Stanković Dobrosava, Kržišnikova ulica 4,
Medvode, ki ga zastopa Ataurus Perdan
Andrej s.p., Adamičeva 9, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, na nepremičnini, z ident. št. 15.E, vpisani v podvložku
št. 889/15, v k.o. Medvode, dne 23. 3. 2009,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupne pogodbe neznanega datuma,
sklenjene med Skladom za zidanje stanovanjskih hiš Občine Ljubljana – Šiška, kot
prodajalcem, in Gašperin Lojzko, kot kupovalko, in sicer gre za nakup stanovanja,
št. 15, v III. nadstropju, v izmeri 40,20 m2+,
na naslovu Kržišnikova ulica 4, Medvode,
– pogodbe neznanega datuma, sklenjene med Bajcar Jožetom, kot prodajalcem, in
Bajcar Sonjo, kot kupovalko, in sicer gre za
nakup stanovanja, št. 15, v III. nadstropju,
v izmeri 40,20 m2, na naslovu Kržišnikova
ulica 4, Medvode.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 11. 2009
Dn 9442/2007
Os-7589/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev
Juša Bergerja in Daše Moravec-Berger,
Zelena pot 9, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini z ident.
28.E, stanovanje št. 29, v III. nadstropju,
vl. št. 5408/28, k.o. Trnovsko predmestje,
Zelena pot 9, Ljubljana, dne 15. 9. 2009, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– prodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 29, v izmeri 24,01 m2, sklenjene
med Stanovanjskim skladom Občine Ljub
ljana Vič Rudnik, kot prodajalcem, in IMOS,
Ljubljana, kot kupcem, in sicer za stanovanje zdaj z ident. št. 28.E, vpisano v podvl.
št. 5408/28;
– prodajne pogodbe z dne 11. 10. 1972,
sklenjene med IMOS, Ljubljana, kot prodajalcem, in Andrejem Šaričem in Jožico

Bevc, Ljubljana, kot kupcema, in sicer za
stanovanje, zdaj z ident. št. 28.E, vpisano
v podvl. št. 5408/28.
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 predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 11. 2009
Dn 15165/2008
Os-7593/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Katica Pinterič, Savska cesta 27, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, na
nepremičnini, stanovanju z ident. št. 21.E,
vpisanem v podvložek št. 4404/21, v k.o.
Karlovško predmestje, dne 15. 9. 2009 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe št. 68/1770,
z dne 17. 9. 1968, sklenjene med Poslovnim združenjem Giposs Ljubljana, ki ga je
zastopal SG Standard Ljubljana, Celovška
c. 87, Ljubljana, kot prodajalcem, in Kristino Puvar ter Avgustom, oba Endliharjeva 15, Ljubljana, kot kupcema, in sicer za
stanovanje št. 19, v 4. nadstropju, v izmeri
44,03 m2, v stanovanjski stavbi z naslovom
Dolenjska cedsta 45c, v Ljubljani, z ident.
št. 1695-548-21, v podvl. št. 4404/21, k.o.
Karlovško predmestje;
– kupoprodajne pogodbe z dne 11. 10.
1972, sklenjene med Kristino Puvar ter Avgustom, oba Endliherjeva 15, Ljubljana, kot
prodajalcema, in Katarino (prav. Katico) Pinterič, Orešje 15, Bizeljsko, kot kupovalko, in
sicer za stanovanje št. 19, v 4. nadstropju
v izmeri 44,03 m2, v stanovanjski stavbi,
z naslovom Dolenjska cesta 45c, v Ljub
ljani, z ident. št. 1695-548-21, v podvl.
št. 4404/21, k.o. Karlovško predmestje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 11. 2009
Dn 1563/2009
Os-7594/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Antona Paniča, Prušnikova 23, Ljubljana, ki ga
zastopa Otium d.o.o., Ul. Lili Novy 34, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine na nepremičnini, stanovanju, št. 8, v 1. nadstropju,
na naslovu Prušnikova ulica 23, Ljubljana,
zdaj z ident. št. 31.E, v podvl. št. 1902/31,
k.o. Šentvid nad Ljubljano, dne 2. 10. 2009,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe o prodaji stanovanja, z dne 15. 6.
1992, št. 466-35/92, sklenjena med Občino
Ljubljana Center, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana, kot prodajalko in Brankom
Grantom, Prušnikova 23, Ljubljana, kot kupcem, in sicer za nepremičnino, stanovanje,
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Dn 24108/2005
Os-8320/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Suzane Lenarčič, Cesta na postajo 7, Brezovica pri Ljubljani, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine na nepremičnini, parc. št. 369/163, vl.
št. 3968, k.o. Brezovica, dne 29. 10. 2009,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe z dne 14. 4. 2004, sklenjene med
prodajalko Marijo Končan, Sodnikarjeva ulica 9, Brezovica pri Ljubljani, in kupcem Miletom Škorićem, Rodetova cesta 2, Grosuplje,
in sicer za nepremičnino, parc. št. 369/163,
k.o. Karlovško predmestje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 12. 2009
Dn 3463/2008
Os-8671/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine pri nepremičnini, parc. št. 959, vpisani
v vl. št. 1547, k.o. Trnovsko predmestje,
dne 9. 11. 2009, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe, ki nadomešča razlastitev z dne 19. 11. 1980, sklenjene med
Občino Ljubljana Vič Rudnik, sedaj Mestno
občino Ljubljana, in Pavlin Pavlo, roj. 18. 8.
1903, Jeranova 4, Ljubljana, in sicer za
nepremičnino parc. št. 959, k.o. Trnovsko
predmestje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 12. 2009
Dn 1911/2009
Os-8672/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Lucijana Podkrajška, Linhartova cesta 3,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
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pri nepremičnini: garaža št. 81, v medetaži, Linhartova cesta 1, 3, 5, 7, 9 in 11,
Ljubljana, sedaj z ident. št. 436.E vpisani
v podvl. št. 2667/436, k.o. Bežigrad, dne
9. 11. 2009 izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe št. 549/77-05/20-55 z dne 15. 11. 1977,
sklenjene med Splošnim gradbenim podjetjem Grosuplje, Grosuplje, kot prodajalcem,
in Mrak Vladimirjem ter Mrak Marijo, oba
Linhartova 9, Ljubljana, in sicer za nepremičnino: garaža št. 81, v medetaži Linhartova cesta 1, 3, 5, 7, 9 in 11, Ljubljana,
sedaj z ident. št. 436.E vpisani v podvl.
št. 2667/436, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 12. 2009
Dn 7373/2009
Os-8711/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljev Davorina in Miroslave
Vode, oba Kumrovška ulica 3, Ljubljana, ki
ju zastopa Mejnik d.o.o., Letališka cesta 32j,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pri nepremičnini z ident. št. 11.E, v podvl.
št. 1702/11, v k.o. Brinje I, dne 5. 11. 2009
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe z dne 14. 3.
1973, sklenjene med podjetjem GIP Ingrad
Celje, Ljubljanska cesta 16, Ljubljana, kot
prodajalcem, in Tomažem Velena, Danico Kržič Velena, Danico Velena in Miriam Velena,
vsi Majde Šolčeve 5, Ljubljana, glede nepremičnine, stanovanja z oznako 11 (stara oznaka stanovanja 7), z ident. št. 1736-95-11, k.o.
Brinje I.
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 predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 12. 2009
Dn 15355/2008
Os-8712/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Andreja Jukića, Puntarjeva 19, Koper, ki ga
zastopa SPL d.d., Frankopanska 18a, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za stanovanje z ident. št. 111.E in pomožni prostor
ident. št. 112, vpisani pri podvl. št. 2855/56,
k.o. Bežigrad, je dne 9. 11. 2009 izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– kupne pogodbe neznanega datuma,
sklenjene med podjetjem, SCT d.d., Ljub
ljana, kot prodajalcem in Perkič Marijo,
Ljubljana, kot kupovalko, in sicer za nepremičnino, stanovanje št. 17, v 4. nadstropju,
zdaj z ident. št. 111.E in 112.E, v podvl.
št. 2855/56, k.o. Bežigrad,
– kupoprodajne pogodbe brez datuma,
sklenjene med Perkič Marijo, Neuberger-
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jeva 18, Ljubljana, kot prodajalko, in Podgoršek Florjanom, Vrhovci, Cesta XVII št. 4,
Ljubljana, kot kupcem, in sicer za nepremičnino, stanovanje št. 17, v 4. nadstropju,
zdaj z ident. št. 111.E in 112.E, v podvl.
št. 2855/56, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 12. 2009
Dn 2068/2009
Os-1008/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Tine Gorenjak, Jamova ulica 19, Celje, ki
jo zastopa odvetnik Marjan Feguš iz Celja,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine pri nepremičnini, 2- sobno stanovanje s kabinetom,
v III. nadstropju, na naslovu Tivolska cesta
40, Ljubljana, sedaj ident. št. 909.E, v podvl.
št. 598/10, k.o. Ajdovščina, dne 2. 10. 2009
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o prodaji stanovanja z dne 5. 7. 1998, sklenjena
med Jorgom Bleiweisom Trsteniškim, Rjava
c. 16, Ljubljana – Polje in Dejanom Bleiweisom Trsteniškim, Podreča 94, Mavčiče, kot
prodajalcema in Rokom Rihtarjem, Podlubnik 235, Škofja Loka, Tino Gorenjak, Jamova 19, Celje, Barbaro Gorenjak, Petrovče
92, Petrovče, ter Hermanom Gorenjakom,
Petrovče 92, Petrovče, kot kupci, in sicer za
nepremičnino, 2- sobno stanovanje s kabinetom v III. nadstropju, na naslovu Tivolska
cesta 40, Ljubljana, sedaj ident. št. 909.E,
v podvl. št. 598/10, k.o. Ajdovščina.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 12. 2009
Dn 18293/2009
Os-1011/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Anite Bajrić, Brodarjev trg 14, Ljubljana, ki
jo zastopa notar Miro Košak iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine pri nepremičnini,
stanovanje št. 87, z ident. št. 87.E, vpisani
v podvl. št. 1480/87, k.o. Moste, dne 10. 11.
2009 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 13. 7. 1990, sklenjene
med Mičič Smiljo, Trg oktobrske revolucije 5,
Ljubljana, kot prodajalko, in Perić Robertom
in Hasanagić Mojco, oba Grablovičeva 40,
Ljubljana, kot kupcema, in sicer za nepremičnino, stanovanje št. 87, z ident. št. 87.E
vpisani v podvl. št. 1480/87, k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgo-

raj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 12. 2009
Dn 33363/2008
Os-1451/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Jamnik Roter Frančiške, Porentova ulica 3,
Ljubljana, ki jo zastopa odv. Drago Čučnik
iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pri nepremičnini, vpisani v vl. št. 4342/31
– garaža št. 131 RGD-1, v pritličju, z ident.
št. 1739-1179-031, v garažni stavbi v Ljub
ljani, Rašiška, ulica k.o. Zgornja Šiška, dne
6. 1. 2009, pod opr. št. Dn 33363/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– prodajne pogodbe z dne 12. 8. 1971,
sklenjeno med GP Giposs Ljubljana in Perčič Jožetom, Rašiška 16, Ljubljana,
– pogodbe o nakupu in prodaji garaže
z dne 25. 1. 1989, sklenjene med Perčič
Jožetom, Rašiška 16, Ljubljana, in Marot
Sonjo, Gotska ulica 14, Ljubljana,
– pogodbe o nakupu in prodaji garaže
z dne 9. 12. 1990, sklenjene med Marot
Sonjo, Gotska ulica 14, Ljubljana, in Jamnik
Fani, Porentova ulica 3, Ljubljana, za garažo, boks št. 131, v objektu garaže Triplex
D-1, v k.o. Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 1. 2010
Dn 18096/2002
Os-1453/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici mag. Janji Žejn, v zemljiško
knjižni zadevi predlagatelja Remih Inženiring
d.o.o., Stegne 21/d, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Gregor Zupančič iz Ljubljane, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini
parc. št. 56/9 in 1713/99 k.o. Dravlje, dne
22. 12. 2009, pod opr. št. Dn 18096/2002,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe z dne 2. 6.
1997, sklenjene med Iskra Baterije Zmaj d.d.,
Stegne 31, Ljubljana in EMIT & CO. d.o.o.,
Rožna dolina c. VII/35, Ljubljana, za 81,53 m2
poslovnih prostorov v stavbi v Stegnah 31,
Ljubljana, na parc. št. 1713/46 in 55/1, kar
predstavlja 59/1000 celotne stavbe, ter za
parc. št. 56/9 in 1713/99, k.o. Dravlje.
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 25. 1. 2010
Dn 23438/2007
Os-1454/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Abra-
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mović Kruna, Bratov Bezlajev 79, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, vpisani v vl. št. 1984/41 – stanovanje
št. 41, v 8. etaži, z ident. št. 1734-1521-041
in nestanovanjska raba v 1. etaži, z ident.
št. 1734-1521-075, v stanovanjski stavbi
v Ljubljani, Mucherjeva ulica 8 k.o. Ježica,
dne 6. 1. 2010, pod opr. št. Dn 23438/2007,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe o prodaji in nakupu stanovanj
iz l. 1974, sklenjene med SGP Stavbenik
Koper, TOZD Gradbena operativa Ljubljana,
in Ekonomskim inštitutom Pravne fakultete
Ljubljana, za stanovanje št. 41, v soseski
BS-7, v k.o. Stožice,
– menjalne pogodbe z dne 2. 3. 1982,
sklenjene med Samoupravno stanovanjsko
skupnostjo Ljubljana in Ekonomskim inštitutom Pravne fakultete Ljubljana,
– menjalne pogodbe z dne 16. 8. 1982,
sklenjene med Ekonomskim inštitutom Pravne fakultete Ljubljana in Fink Franc-em, Cesta na Brdo 38, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 1. 2010
Dn 23063/2006
Os-1456/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je, po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Stele Ljudmile, Celovška c. 143, Ljub
ljana, ki jo zastopa Ataurus – Perdan Andrej s.p., Adamičeva 9, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, vpisani v vl. št. 4806/58 – stanovanje
št. 58, v 10. nadstropju (12. etaži) in shramba z isto številko v kleti (1. etaži), z ident.
št. 1739-1354-058, v stanovanjski stavba
v Ljubljani, Celovška cesta 143, k.o. Zgornja Šiška, dne 14. 12. 2009, pod opr. št.
Dn 23063/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja,
št. 04/04-17-466-270/91, z dne 7. 11. 1991,
sklenjene med Občino Ljubljana Šiška in
Mali Marijo, Celovška 143, Ljubljana, za stanovanje št. 58 v Ljubljani, Celovška 143.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 1. 2010
Dn 33032/2008
Os-1457/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je, po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Blatnik Marije, Jamova 56, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini vpisani v vl. št. 4019/28 – garaža št. 12 v pritličju, v 1B nizu, z ident. št. 1723-4802-112, na
parc. št. 1694/7, v stavbi garažne hiše v Ljub

ljani, ob Jamovi ulici (Jamova 60A, Jamova
60B), k.o. Vič, dne 5. 1. 2010, pod opr. št.
Dn 33032/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe št. 107/73-02/5 z dne
19. 3. 1973, sklenjene med SGP Grosuplje in
Slanič Pavletom, Jamova 56, Ljubljana, za
garažo št. 12, ob Jamovi cesti v Ljubljani.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 1. 2010
Dn 3215/2008
Os-1458/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je, po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Sokač Ivana, Šarhova ulica 2, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini,
vpisani v vl. št. 1463/5 – stanovanje št. 5,
v 1. nadstropju, Šarhova 2, Ljubljana, s kletjo št. 5, v stanovanjski stavbi v Ljubljani,
Šarhova ulica 2, 4, 6 in 8, k.o. Brinje I,
dne 5. 1. 2010, pod opr. št. Dn 3215/2008,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe
št. 04/ZK-134-241 z dne 7. 7. 1965, sklenjene med Skladom za zidanje stanovajskih hiš
Obs Ljubljana-Bežigrad in Blatnik Jože-tom,
Šarhova 2, Ljubljana, za stanovanje št. 5,
v bloku B-1, Šarhova 2, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 1. 2010
Dn 15503/2007
Os-1459/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je, po zemljiško
knjižni sodnici mag. Janji Žejn, v zemljiško
knjižni zadevi predlagateljice Spajić Kate,
Mucherjeva ulica 8, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini, vpisani v vl.
št. 1984/16 – stanovanje št. 16, v 4. etaži,
z ident. št. 1734-1521-016 in nestanovanjska
raba v 1. etaži, z ident.št. 1734-1521-107,
v stanovanjski stavbi v Ljubljani, Mucherjeva
ulica 8, k.o. Ježica, dne 6. 1. 2010, pod opr.
št. Dn 15503/2007, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe št. L-2543 BV/GA z dne
1. 7. 1974, sklenjene med SGP Stavbenik
Koper, TOZD Gradbena operativa Ljubljana,
in Kranjc Natašo, Streliška 5, Ljubljana, za
stanovanje št. 16, v soseski BS-7, v k.o.
Stožice.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 1. 2010
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Dn 25478/2007
Os-1551/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Sikošek Jože, Bravničarjeva ulica 13, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice, vzpostavitve zemljiškoknjižne listine in vpisa zastavne pravice in vpisa zaznambe neposredne
izvršljivosti terjatve za nepremičnino, stanovanje št. 11, v 3. etaži, na naslovu Cesta
v Zgornji log 38D, Ljubljana, z ident. št. 11.E,
vpisano v podvl. št. 4323/11, k.o. Vič, dne
2. 11. 2009, pod opr. št. Dn 25478/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe št. A1-02/2003
z dne 28. 4. 2003, sklenjene med Nivela
d.o.o., Zavtiška 6, Ljubljana (kot prodajalcem) in Matevžem Šmid, Celovška cesta
181, Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 11.E, vpisano
v podvl. št. 4323/11, k.o. Vič,
– dodatka h kupoprodajni pogodbi št.
A1-02/2003 z dne 28. 4. 2003 z dne 15. 12.
2004, sklenjenega med Nivela d.o.o., Zavtiška 6, Ljubljana (kot prodajalcem) in Matev
žem Šmid, Celovška cesta 181, Ljubljana
(kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 11.E, vpisano v podvl. št. 4323/11,
k.o. Vič.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 2. 2010
Dn 23128/2008
Os-1668/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Jutrič
Vlada, Celovška cesta 147, Ljubljana, ki ga
zastopa Ataurus, Andrej Perdan, Adamičeva
9, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
za nepremičnino, stanovanje št. 33, v 6.
nadstropju, in pomožni prostor št. 33, v kleti
na naslovu Celovška cesta 147, Ljubljana,
z ident. št. 180.E in 181.E, vpisano v podvl.
št. 2180/92, k.o. Zgornja Šiška, dne 13. 1.
2010, pod opr. št. Dn 23128/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe št. 1308/66 z dne 16. 8. 1966,
sklenjene med prodajalcem SGP Stavbenik Izola in kupcem Jugoslovanske železnice Ljubljana, za nepremičnino, stanovanje
št. 33, v 6. nadstropju in pomožni prostor
št. 33, v kleti, na naslovu Celovška cesta 147,
Ljubljana, z ident. št. 180.E in 181.E, vpisano
v podvl. št. 2180/92, k.o. Zgornja Šiška,
– dodatka k pogodbi št. 1308/66 z dne
31. 5. 1967, sklenjenega med prodajalcem
SGP Stavbenik Izola in kupcem Jugoslovanske železnice Ljubljana, za nepremičnino,
stanovanje št. 33, v 6. nadstropju in pomožni prostor št. 33, v kleti, na naslovu Celovška cesta 147, Ljubljana, z ident. št. 180.E
in 181.E, vpisano v podvl. št. 2180/92, 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 zgo-
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raj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 2. 2010
Dn 12710/2008
Os-1694/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Jurman Bojana, Studenec 5J, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, lokal št. 1a in 2., v pritličju (1. etaži), na naslovu Zaloška 153, Ljubljana, z ident. št. 15.E,
vpisana v podvl. št. 1960/15, k.o. Moste, dne
19. 1. 2010, pod opr. št. Dn 12710/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– prodajne pogodbe št. 19/91-DJ-M6
z dne 18. 3. 1991, sklenjene med Gradis,
Gradbeno podjetje Ljubljana, p.o., Ulica
Gradnikove brigade 11, Ljubljana (kot prodajalcem) in Černelič Vinkom, Šarhova 14,
Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 15.E, vpisano v podvl.
št. 1960/15, k.o. Moste,
– prodajne pogodbe št. 30/91-DJ-M6
z dne 30. 7. 1991, sklenjene med Gradis,
Gradbeno podjetje Ljubljana, p.o., Ulica
Gradnikove brigade 11, Ljubljana (kot prodajalcem) in Kardelj Bojanom ter Kardelj
Vido, Grubarjevo nabrežje 16, Ljubljana (kot
kupcema), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 15.E, vpisano v podvl. št. 1960/15,
k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 2. 2010
Dn 10420/2005
Os-1695/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Petan Sandre, Tbilisijska ulica 38, Ljubljana, zaradi vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine in vknjižbe lastninske
pravice, za nepremičnino, garažo št. 53, ob
Tbilisijski ulici v Ljubljani, z ident. št. 53.E,
vpisani v podvl. št. 4219/53, k.o. Vič, dne
5. 1. 2010, pod opr. št. Dn 10420/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe, o nakupu in prodaji garaže št. 304/73-02/5, z dne
13. 10. 1973, sklenjene med SGP Grosuplje
(kot prodajalcem) in Sever Alojzom, Bojanji
vrh 9, Muljava (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 53.E, vpisani
v podvl. št. 4219/53, k.o. Vič.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 2. 2010
Dn 19758/2008
Os-1762/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
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v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Mestne občine Ljubljana, ki jo zastopa Nataša Platovšek, odvetnica v Ljubljani, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnini
parc. št. 142/66 in parc. št. 142768, vpisani
v vl. št. 1961, k.o. Trnovsko predmestje, dne
10. 11. 2009, pod opr. št. Dn 19758/2008,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe
št. 4660-147/99 z dne 19. 11. 1999, sklenjene med Marijo Krajc, Cesta na Loko 5,
Ljubljana (kot prvo pogodbenica) in Mestno
občino Ljubljana (kot drugo pogodbenica),
za nepremičnini parc. št. 142/66 in parc.
št. 142768, vpisani v vl. št. 1961, k.o. Trnovsko predmestje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 2. 2010
Dn 7312/2005
Os-1763/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Bojanec Jožeta, Dolenje Sušice 3, Dolenjske
Toplice, ki ga zastopa JUS-KO, d.o.o., Proletarska ul. 4, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za nepremičnino, stanovanje,
št. 8, v 3. nadstropju, na naslovu Tbilisijska
ul. 24, Ljubljana, z ident. št. 36.E, vpisano
v podvl. št. 4016/34, k.o. Vič, dne 15. 1.
2010, pod opr. št. Dn 7312/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe št. 422/77-05/20-33, z dne
13. 10. 1977, sklenjene med SGP, Grosuplje (kot prodajalcem) ter Savkovič Tomom,
Rojčeva 16, Ljubljana, in Savkovič Slavko,
Pod dolino 4, Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino ident. št. 36.E, vpisano v podvl.
št. 4016/34, k.o. Vič,
– kupne pogodbe neznanega datuma,
sklenjene med Kavčič Zdravkom, Ptujska 27, Ljubljana (kot prodajalcem) in Cerar
Mitjo iz Ljubljane (kot kupcem), za nepremičnino ident. št. 36.E, vpisano v podvl.
št. 4016/34, k.o. Vič.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 2. 2010
Dn 25906/2008
Os-1839/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Kopač Primoža, Kranjska cesta 4č, Kamnik,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, garažo, št. 163, v 2. etaži, ob Kajuhovi ulici v Ljubljani, ident. št. 163.E, vpisano
v podvl. št. 1637/97, k.o. Moste, dne 13. 1.
2010, pod opr. št. Dn 25906/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve

zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe, št. IV/1/163-68, z dne 3. 1. 1968,
sklenjene med Stanovanjskim podjetjem
Bežigrad - Moste (kot prodajalcem) in Plesničar Nani Marijo, Zakotnikova 9, Ljub
ljana (kot kupovalko), za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 163.E, vpisano v podvl.
št. 1637/97, k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 2. 2010
N 61/2009
Os-1878/10
Pri Okrajnem sodišču v Piranu je na predlog Redžepa Lulića, Strunjan 59, Portorož,
sedaj Dobrava 21, Izola, uveden postopek
za razveljavitev zemljiškoknjižnega pisma
št. 37/2009, izdanega na podlagi sklepa
Okrajnega sodišča v Piranu, Dn 4122/2008.
Zemljiškoknjižno pismo naj bi se izgubilo.
Zainteresirane osebe pozivamo, da
v roku 60 dni od objave priglasijo sodišču
svoje pravice iz te listine oziroma vložijo
morebitni ugovor zoper predlog za razveljavitev. Morebitne imetnike prav tako pozivamo, da to listino v zgoraj navedenem
roku predložijo sodišču, saj bo drugače razveljavljena.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 25. 2. 2010
Rz 540/09
Os-1945/10
Okrajno sodišče v Sežani po okrajni sodnici Aleksandri Mirc Gombač, v zemljiško
knjižni zadevi začeti na predlog Republike
Slovenije, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo, Zunanji oddelek v Kopru, z dne
25. 9. 2009, oklicuje začetek postopka zemljiške knjige in sicer parc. št. 1838/1, k.o.
Kodreti.
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 Republike Slovenije, ki jo zastopa
Državno pravobranilstvo, Zunanji oddelek
v Kopru.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 26. 2. 2010
Dn 2471/2009
Os-1696/10
Pri tem sodišču se je s sklepom z dne
14. 12. 2009, Dn. št. 2471/2009, na predlog
predlagatelja Franca Oroža, Obvozna pot
4, Zreče, ki ga zastopa notar Uroš Marguč
iz Slovenskih Konjic, začel postopek izbrisa
stare hipoteke, in sicer zastavne pravice za
dedno terjatev v višini 5.000,00 din in varščine 500,00 din, vpisane na podlagi posojilne
pogodbe z dne 3. 3. 1930, št. A 36/30-4,
v korist Franca Oroža. Hipoteka je vknjižena
na nepremičninah, parc. št. 1039, 1040/1,
1040/2, 1041/1151, 1268, 1269, 1293,
1294, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1325,
1326/2, 1326/3, 1328/1, 1328/2, vpisanih
v vl. št. 30, k.o. Zreče.
S tem oklicem se poziva hipotekarni upnik oziroma zastavni upnik, ki je na
hipoteki pridobil nadhipoteko, da v skladu
s 3. točko 209. člena Zakona o zemljiški
knjigi v treh mesecih od objave oklica vložita
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ugovor proti izbrisu hipoteke, kolikor temu
nasprotujeta.
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah
dne 16. 2. 2010
Dn 2340/2009
Os-1697/10
Pri tem sodišču se je s sklepom z dne
11. 12. 2009, Dn št. 2340/2009, na predlog
predlagateljice Valentine Slapar, Ulica Toneta
Melive 8a, Slovenske Konjice, ki jo zastopa
Uroš Marguč, notar iz Slovenskih Konjic, začel postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, in sicer prodajne pogodbe z dne 17. 9.
2004, sklenjene med Javnim stanovanjskim
skladom Občine Slovenske Konjice, Stari
trg 29, Slovenske Konjice, kot prodajalcem,
in Valentino Marinko in Danilom Marinkom,
stanujočima Ulice Toneta Melive 8a, Slovenske Konjice, kot kupcema, ki se nanaša na
nepremičnino – del stavbe, identifikacijska
številka 11.E (stanovanje, št. 11, v 3. nadstropju s kletjo, št. 11, Ulica Toneta Melive 8a,
Slovenske Konjice), vpisano v vl. št. 1731/12,
k.o. Slovenske Konjice.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic,
da v skladu s četrtim odstavkom 237. člena
Zakona o zemljiški knjigi v enem mesecu od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
listin, katerih vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah
dne 15. 2. 2010
Dn 24680/2009
Os-1698/10
Pri tem sodišču se je s sklepom z dne
15. 12. 2009, Dn št. 24682009, na predlog
predlagatelja Evropa Partner d.o.o., Osojnikova 1, Ptuj, ki ga zastopa družba Jezernik
d.o.o., Slovenske Konjice, začel postopek
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, in sicer kupoprodajne pogodbe, z dne 30. 1.
1889, št. 22/88-89, sklenjene med Kovaško
industrijo Unior Zreče, kot prodajalcem, in
Gradbeno industrijskim podjetjem Ingrad
Celje, kot kupcem, in pogodbe o vložitvi nepremičnin v gospodarsko družbo, sklenjene
med Lijano Valentin, Natašina pot 4, Ptuj, in
Mejo, podjetjem za trgovino, gostinstvo in
turizem d.o.o. Ptuj, kot prevzemnikom nepremičnine, ki se nanašata na nepremičnino
– identifikacijska številka 5.E (stanovanjski
prostor št. 1091-79-5, v 3. etaži, v izmeri
21 m2, v stavbi na naslovu Rogla 60a, Rogla, ident. št. 1091-79, na parc. št. 1095/87),
vpisano v vl. št. 443/5, k.o. Hudinja.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic,
da v skladu s četrtim odstavkom 237. člena
Zakona o zemljiški knjigi v enem mesecu od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
listin, katerih vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah
dne 15. 2. 2010
Dn 5269/2009
Os-2145/10
Okrajno sodišče v Celju je po okrajni
sodnici Tanji Dolar Božič s sklepom z dne
22. 2. 2010 v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog Razboršek Franca, Zidani most 33b, Zidani most, uvedlo postopek zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine – izgubljene kupoprodajne pogodbe
št. 251-3745/93, z dne 5. 3. 1993, sklenjene
med Zavodom za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije, kot prodajalcem, in

Razboršek Francem, kot kupcem. Predmet
navedene listine je nepremičnina, ident.
št. 1.E, del stavbe Zidani msot 33b, Zidani
most, vpisana v podvl. št. 235/2, k.o. Širje.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o zemljiški knjigi-1 (Ur. l. RS, št. 58/03) v zvezi
s 30. členom Zakona o zemljiški knjigi-1A
(Ur. l. RS, št. 45/08) v enem mesecu od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
listine, katere vzpostavitev se zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 8. 3. 2010
Dn 2672/2009
Os-2188/10
Okrajno sodišče v Kamniku je po
zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Muhameda Majetiža, Tunjiška c. 2, Kamnik, ki
ga zastopa odvetnica Judita Učakar Rženičnik, Steletova c. 8/a, Kamnik, zaradi
vknjižbe lastninske pravice na nepremičnini, stanovanju z ident. št. 16.E, na naslovu
Tunjiška cesta 2, Kamnik, vpisanem v podvl. št. 2883/16, k.o. Kamnik, na Muhameda
Majetića, Tunjiška cesta 2, Kamnik, izdalo
sklep Dn 2672/2009 z dne 4. 3. 2010 za
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, to je listine, sklenjene med Otonom in Dušano Petrič, na podlagi katere je pridobila lastninsko
pravico na deležu 1/2 stanovanjske enote
Dušana Petrič – stanovanje na Tunjiški c.
2, v Kamniku.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj navedeni nepremičnini se zahteva v korist Muhameda Majetića, Tunjiška c. 2, Kamnik.
Poziva se morebitne imetnike pravic,
da v enem mesecu od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov vsebine listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
Muhameda Majetića.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 10. 3. 2010
Dn 16883/2009
Os-2144/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Jaklič Bernarde, Šmaver 114, Dobrnič, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, stanovanje, z ident. št. 27.E, in klet,
z ident. št. 28.E, na naslovu Višnarjeva ulica
6, Medvode, vpisano v podvl. št. 914/14,
k.o. Medvode, dne 16. 2. 2010, pod opr. št.
Dn 16883/2009, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupne pogodbe št. 1101/63 z dne
22. 6. 1963, sklenjene med Skladom za
zidanje stanovanjskih hiš Občine LjubljanaŠiška (kot prodajalcem) in Tesnilko, Medvode (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima
sedaj ident. št. 27.E in 28.E, vpisano v podvl. št. 914/14, k.o. Medvode,
– dodatka št. 1101-1/63 z dne 22. 6.
1963, sklenjenega med Skladom za zidanje
stanovanjskih hiš Občine Ljubljana-Šiška
(kot prodajalcem) in Tesnilko, Medvode
(kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 27.E in 28.E, vpisano v podvl.
št. 914/14, k.o. Medvode.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
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pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 3. 2010
Dn 3525/2009
Os-2162/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je, po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Marušič Marjana, Kocjančičeva 28, Ankaran, ki
ga zastopa Mejnik d.o.o. Letališka cesta 32j,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri
nepremičnini, stanovanju št. 41, na naslovu
Celovška c. 263, Ljubljana, z ident. št. 41.E,
vpisani v podvl. št. 3385/41, k.o. Dravlje, dne
21. 10. 2009, pod opr. št. Dn 3525/2009, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe o prodaji stanovanja
št. 72-4169 z dne 19. 6. 1972, sklenjene
med Poslovnim združenjem Giposs Ljub
ljana, ki ga zastopa „Standard-Invest“ Ljub
ljana (kot prodajalcem) in Marušič Dragom,
Srebrničeva 7, Koper (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 41.E, vpisano v podvl. št. 3385/41, k.o. Dravlje;
– pogodbe o I. spremembi kupne pogodbe št. 72-4169 z dne 19. 6. 1972,
št. 72-4169/I-FN z dne 15. 11. 1973, sklenjene med Poslovnim združenjem Giposs
Ljubljana, ki ga zastopa „Standard-Invest“
Ljubljana (kot prodajalcem) in Marušič Dragom, Srebrničeva 7, Koper (kot kupcem), za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 41.E,
vpisano v podvl. št. 3385/41, k.o. Dravlje.
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 5. 3. 2010
Dn 37511/2009
Os-2204/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Klenovšek Bojana, Rimska c. 25a, Ljubljana,
zaradi vknjižbe etažne lastnine in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino parc. št. 292/3, vpisano v vl. št. 138,
k.o. Gradišče I, dne 23. 2. 2010, pod opr.
št. Dn 37511/2009, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o prodaji stanovanja z dne
30. 11. 1999, sklenjen med Godina Išo, Valvasorjeva 5, Ljubljana (kot prodajalcem) in
Lenarčič Tanjo, Adamičeva 17, Ljubljana ter
Lenarčič Špelo, Valvasorjeva 10, Ljubljana
(kot kupovalki), za nepremičnino, ki ima sedaj parc. št. 292/3, vpisano v vl. št. 138, 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. 3. 2010
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Dn 424/10
Os-2146/10
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Katji
Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Adelheid Bračič, stanujoče Prušnikova ulica 28,
Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na
nepremičnini pripisani podvl. št. 1652/64, k.o.
Spodnje Radvanje, pod opr. št. Dn 424/2010,
dne 17. 2. 2010, izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe, št. K 68/1993,
z dne 12. 10. 1993, in aneksa k tej pogodbi,
št. AK 68/1993 z dne 17. 5. 1999, sklenjene
po Stanovanjskem zakonu – SZ med prodajalcem SKB – Nepremičnine & Leasing
d.o.o., Slovenska 54, Ljubljana, ki ga je zastopal po pooblastilu direktorja Srečko Berk,
in kupcema Francem Weingerlom, roj. 3. 2.
1954, in Martino Weingerl, roj. 29. 10. 1956,
stanujočima v Mariboru, Prušnikova ulica 28,
s katero je prodajalec kupcema prodal stanovanje, št. 233, v IV. nadstropju, v stavbi na
naslovu Maribor, Prušnikova ulica 28, stoječe na parc. št. 1116/1, pripisani vl. št. 1184,
k.o. Spodnje Radvanje, in na njem dovolil
vknjižbo lastninske pravice na ime kupcev,
vsakega do 1/2 celote.
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 predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 5. 3. 2010
Dn 2260/10
Os-2213/10
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Mojci
Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Marije Oletič, stanujoče Trg Dušana Kvedra 9,
Maribor, ki jo zastopa notarka Edita Špitalar,
Ljubljanska ulica 42, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini pripisani
pdvl. št. 1792/45, k.o. Spodnje Radvanje,
pod opr. št. Dn 2260/2010, dne 5. 3. 2010
izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe št. 954 z dne 25. 5. 1989, sklenjene
med prodajalcem SGP Konstruktor, n.sol.o.,
TOZD PTB Komunaprojekt, n.sol.l., Maribor,
Partizanska cesta 3-5, ki ga je zastopal direktor Marjan Bastič in kupcem Nikolo Lešičem,
stanujočim Meljski hrib 51, Maribor, s katero
je prodajalec kupcu prodal enosobno stanovanje, št. 71, v VII. nadstropju, Trg Dušana
Kvedra 9 v Mariboru in na tem dovolil vknjižbo lastnine na ime 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 predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 12. 3. 2010
Dn 2660/2010
Os-2214/10
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Katji
Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Majde Bratkovič, stanujoče Frankolovska ulica
11, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na
nepremičnini pripisani podvl. št. 2284/51, k.o.
Tabor, pod opr. št. Dn 2660/2010, dne 12. 3.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
2010, izdalo sklep o začetku postopka za
vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe št. 990/91, z dne 20. 12. 1991,
sklenjene na podlagi določil Stanovanjskega
zakona (Uradni list RS, št. 18/91) med prodajalko Občino Maribor, ki jo je zastopal predsednik Izvršnega sveta Anton Rous in kupovalko Slavo Husel, EMŠO: 1806911505027,
stanujočo Frankolovska ulica 11, Maribor,
s katero je prodajalka kupovalki prodala
stanovanje, št. 11, v II. nadstropju v stanovanjski hiši Frankolovska ulica 11, Maribor,
parc. št. 1643, k.o. Tabor, in na tem dovolila
vknjižbo etažne lastninske pravice na ime
kupovalke.
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 predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 12. 3. 2010
Dn 2708/2010
Os-2215/10
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Mojci
Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Bogdane Obretan, stanujoče Štrekljeva ulica 38,
Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na
nepremičnini z ident. oznako: 205.E, pripisani podvl. št. 2828/1, k.o. Tezno, pod opr.
št. Dn 2708/2010, dne 12. 3. 2010, izdalo
sklep o začetku postopka za vzpostavitev
zemljiškoknjižnih listin:
– prodajne pogodbe št. 1959/92, z dne
19. 2. 1992, sklenjene na podlagi določil
Stanovanjskega zakona (Uradni lsit RS,
št. 18/91) med prodajalko Občino Maribor, ki
jo je zastopal predsednik Izvršnega sveta Anton Rous in kupcem Srečkom Malekom, stanujočim Štrekljeva ulica 39, Maribor, s katero
je prodajalka kupcu prodala stanovanje, št. 5,
v I. nadstropju, v stanovanjski hiši Štrekljeva
ulica 38, Maribor, parc. št. 121, k.o. Tezno in
na tem dovolila vknjižbo etažne lastninske
pravice na ime kupca,
– prodajne pogodbe z dne 24. 4. 1992,
sklenjene med prodajalcem Srečkom Malekom, stanujočim Štrekljeva ulica 38, Maribor,
in kupovalko Bogdano Obretan, stanujočo Ludranski vrh 6, Črna na Koroškem, s katero je
prodajalec kupovalki prodal stanovanje, št. 5,
v I. nadstropju stanovanjske hiše v Mariboru,
Štrekljeva ulica 38, in na njem dovolil vknjižbo
lastninske pravice v korist kupovalke.
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 predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 12. 3. 2010
Dn 547/2010
Os-2203/10
Okrajno sodišče na Vrhniki, zemljiško
knjižna sodnica Karmen Rudolf Božič, na
predlog Zavarovalnice Triglav d.d., Miklošičeva 19, Ljubljana, ki jo zastopa Breda Zorko,
Mali vrh 30, Šmarje-Sap, oklicuje začetek
postopka vzpostavitve listine, kupoprodajne
pogodbe št. 13/75 z dne 29. 7. 1975, sklenjena med prodajalcem Industrija usnja Vrhnika
– TOZD IGRAD Gradbeništvo Vrhnika in kup-

cem Zavarovalnica Sava Ljubljana, za nepremičnino, poslovni prostor, v pritličju, z identifikacijsko oznako 219.E (2002-993-219), ki se
nahaja na naslovu Poštna ulica 3c, Vrhnika,
na parceli št. 2055/6 in 2055/7, vpisan v podvložku št. 3857/53, k.o. Vrhnika.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Zavarovalnice Triglav d.d., Miklošičeva 19, Ljubljana, na podlagi te kupoprodajne
pogodbe in delnega izpiska iz sodnega registra št. III R 3027/2009 z dne 6. 11. 2009.
Okrajno sodišče na Vrhniki 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 na Vrhniki
dne 16. 3. 2010
Dn 162/2010
Os-2189/10
Okrajno sodišče v Žalcu po okrajni sodnici
Mateji Kreča, v zemljiškoknjižni zadevi, začeti
na predlog Manice Vozlič, Hmeljarska cesta
11, Prebold, zaradi vzpostavitve zemljiško
knjižne listine in vknjižbe lastninske pravice,
na podlagi 237. člena Zakona o zemljiški
knjigi (ZZK-1), dne 8. 3. 2010 oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe z dne 16. 1.
1995, sklenjene med prodajalcem MIK Pro
izvodno podjetje Prebold (v ZK: MIK modna
konfekcija d.d., Trg 8, 3312 Prebold, sedaj
MIF Invest, poslovno svetovanje in trgovina
d.d., Kidričeva 12, Kranj) in kupovalko Manico Vozlič, Hmeljarska cesta 7, Prebold, za
nepremičnino, parc. št. 325/6, vpisano v vl.
št. 552, k.o. Prebold.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljice Manice Vozlič, Hmeljarska cesta 11, Prebold, do celote.
Imetnike pravic se poziva, da v enem mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo
pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Žalcu
dne 8. 3. 2010

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
I 713/2006
Os-1834/10
Okrajno sodišče v Celju je v izvršilni
zadevi upnice Krekova družba za storitve
d.o.o., Partizanska 5, Maribor, zoper dolžnico Matejko Majerle, Goriška ul. 8, Maribor dostava, ki jo zastopa odvetnica Karmen Orter-Divjak – začasna zastopnica, Šlandrov
trg 20/a, Žalec, zaradi izterjave 5.188,65
EUR s pp., sklenilo:
dolžnici Majerle Matejki se na podlagi
82. člena Zakona o pravdnem postopku postavi začasnega zastopnika.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnico Karmen Orter Divjak.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse do takrat, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
dokler organ, pristojen za socialne zadeve,
ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Celju
dne 12. 2. 2010
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I 346/2007
Os-2042/10
Na podlagi določila 82. člena ZPP v zvezi
s 15. členom ZIZ je Okrajno sodišče v Gornji Radgoni v izvršilni zadevi upnice Banke
Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, Ljubljana,
ki jo zastopa odv. Ivan Gorjup iz Maribora,
Ul. Vita Kraigherja 1, zoper dolžnika Müller
Franca, Rütlingstrasse 1, München, Nemčija, prej Radenci, Kidričevo naselje 6, zaradi
izterjave 1.644,00 EUR s pp, dolžniku Müller
Francu, prej stanujočem Radenci, Kidričevo
naselje 6, sedaj München, Rütlingstrasse
1, Nemčija, postavilo začasnega zastopnika
odvetnika Katalinič Daniela iz Gornje Radgone, Cesta na stadion št. 1.
Začasni zastopnik, odvetnik Katalinič
Daniel bo zastopal dolžnika v postopku vse
do takrat, dokler dolžnik Müller Franc ali
ev. njegov pooblaščene ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve ne sporoči, da mu je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Gornji Radgoni
dne 18. 2. 2010

toženi stranki Seadu Numanoviću, neznanega prebivališča, se postavi začasni zastopnik – odvetnik Bojan Franko, Gradišče 30,
1291 Škofljica.
Začasni zastopnik bo zastopal toženo
stranko v pravdni zadevi, opr. št. P 1786/2009
- IV, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler
skrbstveni organ ne sporoči sodišču, da je
toženi stranki postavil skrbnika.
Nagrada in stroški začasnega zastopnika bodo izplačani iz založenega predujma
tožeče stranke.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 1. 2010

I 42/2009
Os-1203/10
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici je po
okrajni sodnici mag. Mirjani Reberc, v izvršilni zadevi upnika Javnega jamstvenega
in preživninskega sklada Republike Slovenije, Kotnikova ulica 028, Ljubljana, proti
dolžniku Lučanu Logarju, Kosovelova ulica
128, Ilirska Bistrica, zaradi izterjave 414, 23
EUR s pp in 2.328,44 EUR s pp, na podlagi
4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku – ZPP sklenilo:
dolžniku Lučanu Logarju, Kosovelova
18, Ilirska Bistrica, sedaj neznanega bivališča, se postavi začasna zastopnica mag.
Sonja Železnik, notarka iz Ilirske Bistrice.
Začasna zastopnica ima v postopku, za
katerega je postavljena, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika.
Te pravice in dolžnosti ima zakoniti zastopnik dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler skrbstveni organ ne sporoči
sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 15. 1. 2010
I P 116/2008
Os-1363/10
Okrajno sodišče v Kamniku je v pravdni
zadevi I P 116/2008 Zavarovalnica Triglav
d.d., Miklošičeva 19, Ljubljana, proti toženi
stranki Janezu Mlinarič, Sketova 6, Ljub
ljana, zaradi plačila 3.130,38 EUR s pp.
sklenilo, da se tožencu Janezu Mlinariču,
Sketova 6, Ljubljana, postavi začasni zastopnik, odv. Blaž Guna, Ljubljanska 106,
Domžale. Začasni zastopnik ima v postopku, v katerem je postavljen, vse pravice in
dolžnosti zakonitega zastopnika. Te pravice
in dolžnosti ima začasni zastopnik od dneva
postavitve in vse do takrat, dokler dolžnik ali
njegov pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem oziroma organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 25. 1. 2010
Dn 3868/2009
Os-7413/09
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici svetnici mag. Bojani Štrukelj Petovič v zemljiškoknjižnem postopku dopolnitve
zemljiške knjige s sklepom z dne 29. 9. 2009
nasprotnemu udeležencu Adamu Bernetiču, ki je neznanega bivališča in v RS nima
pooblaščenca, skladno z določbo 4. točke

drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku v povezavi s 34. členom
Zakona o nepravdnem postopku in drugega
odstavka 120. člena Zakona o zemljiški knjigi, postavilo začasno zastopnico, odvetnico
Ireno Jerman Kopra. Začasna zastopnica bo
nasprotnega udeleženca zastopala vse do
takrat, dokler slednji ali njegov pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem oziroma
drug organ, pristojen za socialne zadeve, ne
bo sporočil, da je nasprotnemu udeležencu
postavil skrbnika za poseben primer.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 29. 9. 2009
II P 238/2009
Os-7940/09
Okrožno sodišče v Kranju je v pravdni
zadevi opr. št. II P 238/2009, tožeče stranke Ljubiše Gojkovića, Struževo 59, Kranj,
ki ga zastopa Odvetniška pisarna Gnilšak
iz Kranja, proti toženi stranki Vlori Kryeziu,
Struževo 59, Kranj, sedaj neznanega bivališča, v skladu z 82. členom ZPP sklenilo:
za začasno zastopnico tožene stranke Vlori
Kryeziu, se postavi Jelka Sajovic, odvetnica
iz Kranja, Šorlijeva ulica 21, Kranj.
Začasna zastopnica bo zastopala toženo
stranko v postopku dokler tožena stranka
oziroma njen pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem ali dokler CSD ne sporoči, da je
postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 24. 11. 2009
P 106/2009
Os-1367/10
Okrajno sodišče v Krškem je po sodnici
Ireni Renier, v pravdni zadevi tožeče stranke
Antona Jordana, Malence 14, p. Kostanjevica na Krki, ki ga zastopa odv. Drago Šribar
iz Krškega, zoper toženo stranko Antonijo
Selan, Strigovska 7a, Zagreb, sedaj neznanega naslova, zaradi ugotovitve lastninske
pravice, izven naroka dne 22. 1. 2010, sklenilo:
toženi stranki Antoniji Selan, Strigovska 7a, p. Zagreb, sedaj neznanega naslova, se postavi začasni zastopnik odv. Adam
Molan, CKŽ 23, p. Krško, ki bo zastopal
toženo stranko v pravdni zadevi z opr. št.
P 106/2009.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 22. 1. 2010
P 98/2009
Os-1368/10
Okrajno sodišče v Krškem je po sodnici
Ireni Renier, v pravdni zadevi tožeče stranke
Ivana Runovca, Ob potoku 9, p. Krško, ki
ga zastopa odv. Dušan Medved iz Krškega,
zoper toženo stranko Mirka Koritnika, Stara
vas 33, p. Krško, sedaj neznanega prebivališča, zaradi ugotovitve lastninske pravice,
izven naroka dne 22. 1. 2010, sklenilo:
toženi stranki Mirku Koritniku, Stara vas
33, p. Krško, sedaj neznanega naslova, se
postavi začasni zastopnik odv. Adam Molan, CKŽ 23, p. Krško, ki bo zastopal toženo stranko v pravdni zadevi z opr. št.
P 98/2009.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 22. 1. 2010
P 1786/2009
Os-1364/10
Okrožno sodišče v Ljubljani je v pravdni
zadevi tožeče stranke Ive Velagić, stan. Brilejeva 7, Ljubljana, ki jo zastopa Odvetniška
družba Mramor, Sorta, Bilić & Holec iz Ljub
ljane, proti toženi stranki Seadu Numanoviću,
neznanega prebivališča, zaradi razveze zakonske zveze, dne 22. 1. 2010 sklenilo:
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VL 69496/2008
Os-1701/10
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
Terezika Mrak, Verovškova 60b, Ljubljana,
proti dolžniku Edinu Tubich, Cesta na Brdo
67, Ljubljana, zaradi izterjave 27.382,96
EUR, sklenilo:
dolžniku Edinu Tubich, Cesta na Brdo 67,
Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni
zastopnik.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnico Desiree Baškovič, Trdinova 8, 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 21. 12. 2009
I 13960/2007
Os-1706/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice Triglav, Miklošičeva 19, Ljubljana, proti dolžniku Lovru
Drofenik, Nahlikova ulica 9, Ljubljana – dostava, zaradi izterjave 2.100,89 EUR s pp,
sklenilo:
dolžniku Lovru Drofeniku se na podlagi
82. člena Zakona o pravdnem postopku postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnica Anka Kenda Oražem, Trdinova ulica
5, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 1. 2010
VL 8587/2009
Os-1739/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika Porsche 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 Primožu Tabernik, Podboršt
pri Komendi 19d, Komenda, zaradi izterjave
27.568,56 EUR, sklenilo:
dolžniku Primožu Tabernik, Podboršt
pri Komendi 19d, Komenda, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Za-
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kona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi
s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju
– ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Ivo Kekec, Gregorčičeva 2, 1240 Kamnik.
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. 7. 2009
N 225/2009
Os-1939/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni
sodnici – svétnici Valeriji Polanec, v nepravdni zadevi predlagateljev 1. Veronike Pajk,
Orle 16a, Škofljica, 2. Marjana Pajka, Orle
16a, Škofljica in 3. Amalije Trontelj, Brinje,
Cesta II/1, Grosuplje, ki jih vse zastopa odvetnik Peter Skubic iz Ljubljane, zoper nasprotna udeleženca 1. Jožeta Zrimška, Orle
14, Škofljica, ki ga zastopajo odvetniki Martin Bregant, Peter Volgemut, Zoran Hajtnik
in Primož Brišnik iz Mengša, in 2. Antona
Zrimška, Buenos Aires, Argentina, zaradi
ureditve meje, dne 11. 2. 2010, sklenilo, da
se nasprotnemu udeležencu Antonu Zrimšku, roj. 25. 8. 1923, v skladu s 4. točko
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku, v zvezi s 37. členom Zakona
o nepravdnem postopku, postavi začasna
zastopnica odvetnica mag. Aleksandra Cvikl,
Kolodvorska ulica 1, Ljubljana. Začasna zastopnica ima v tem postopku pravice in dolžnosti zakonite zastopnice in bo nasprotnega
udeleženca v skladu s 83. členom Zakona
o pravdnem postopku zastopala od dneva
postavitve in vse do takrat, dokler nasprotni
udeleženec ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem, oziroma dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 2. 2010
P 136/2009
Os-1914/10
Okrajno sodišče v Sežani je v pravdni
zadevi tožeče stranke Danice Kovač, Lokev 151, 6219 Lokev, ki jo zastopa odvetnik
Dragan Sikirica iz Sežane zoper tožene
stranke: 1. Sonje Hrvatin, Kanada, sedaj
neznanega bivališča, 2. Jožefa Šušmelj,
Lokev 76, 6219 Lokev, 3. Ivana Šušmelj,
Lokev 76, 6219 Lokev, 4. Agnese Božeglav,
Lokev 164, 6219 Lokev, sedaj neznanega
bivališča, 5. Marijo Božeglav, Ulica Marka
Oreškoviča 27, 52000 Pula, Hrvaška, sedaj neznanega bivališča, 6. Luigi Skabar,
col 40, Repentabor 34016 Opčine, Italija
in 7. Roberta Skabar, Col 40, Repentabor,
34016 Opčine, zaradi pridobitve lastninske pravice s priposestvovanjem (pcto:
3.000,00 EUR), po predlogu tožeče stranke
na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem
postopku s sklepom z dne 24. 2. 2010
postavilo začasnega zastopnika drugemu
tožencu Jožefu Šušmelju, Lokev 76, 6219
Lokev, sedaj neznanega bivališča, in tretjemu tožencu Ivanu Šušmelju, Lokev 76,
6219 Lokev, sedaj neznanega bivališča, in
sicer odvetnika Damjana Krta, Partizanska
cesta 63, 6210 Sežana, ki bo drugega in
tretjega toženca v tem postopku zastopal
vse do takrat, dokler drugi in tretji toženec
ali njun pooblaščenec ne nastopijo pred
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sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči, da jima je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 26. 2. 2010

Oklici dedičem
D 314/2009
Os-1390/10
Pred Okrajnim sodiščem v Ilirski Bistrici je
v teku zapuščinski postopek po pok. Fabec
Ivani iz Jablanice, tudi Zabiče 9, ki je umrla
dne 15. 4. 1935, ob smrti stara 72 let. Dediči
niso znani.
Na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju sodišče poziva morebitne dediče, da
v roku enega leta od objave tega oklica priglasijo svoje pravice do zapuščine.
Po poteku tega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov,
s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 27. 1. 2010
D 89/2009
Os-1401/10
Na Okrajnem sodišču Jesenice teče zapuščinski postopek po pokojnem Mirković Mihaelu, rojenem 14. 10. 1925, nazadnje stanujoč Antuna Branka Šimića 10, Sarajevo, BIH,
ki je umrl 4. 10. 2007.
V zapuščino spadajo nepremičnine s parc.
št. 1295/1, k.o. Dovje.
K dedovanju so poklicani zakoniti dediči
I. dednega reda, med njimi tudi zapustnikova hčerka Mirković Diana, roj. 3. 2. 1959,
ki pa je neznanega bivališča in sodišču ni
dosegljiva.
Na podlagi določila 206. člena Zakona
o dedovanju poziva sodišče Mirković Diano
ali njene pravne naslednike oziroma vse, ki
mislijo, da imajo pravico do dediščine po pokojnem Mirković Mihaelu, naj se priglasijo
pri naslovnem sodišču v roku enega leta po
objavi tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo opravilo
sodišče zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 20. 1. 2010
III D 3074/2009
Os-2043/10
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku
zapuščinski postopek po pok. Rozman Jožici, roj. 12. 3. 1932, umrli 2. 10. 2009, nazadnje stanujoči Vošnjakova ulica 5, Ljubljana,
državljanki Republike Slovenije.
Zapustnica je bila poročena, imela je enega sina, ki je že pokojni in je umrl brez potomcev. Drugih otrok ni imela. Imela je brata
Erhatič Rudija, ki je tudi že pokojni.
Glede na to, da vsi dediči, ki bi prišli v poštev za dedovanje po zapustnici
v drugem dednem redu, sodišču niso znani, sodišče na podlagi 206. člena Zakona
o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine na podlagi zakona ali
na podlagi oporoke, da se priglasijo sodišču
v enem letu od objave tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 3. 2010

D 329/2009
Os-1877/10
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski postopek po pok. Vidič Doroteji, roj.
3. 2. 1830, ki je umrla dne 19. 5. 1912, z zadnjim stalnim prebivališčem Kanal 98.
Zap. zakoniti dediči niso znani, zato sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse dediče po zapustnici, ki
mislijo, da imajo pravico do dediščine v tem
zapuščinskem postopku, da se priglasijo tukajšnjemu sodišču v roku enega leta od te
objave, sicer bo sodišče po preteku enoletnega roka odločilo o zapuščini na osnovi
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 15. 2. 2010
D 13/2010
Os-1402/10
Pred Okrajnim sodiščem v Sevnici teče
zapuščinski postopek po pok. Tereziji Žnidaršič (vdovi Golob), roj. 16. 8. 1875, nazadnje
stan. Močvirje 32, Bučka in umrli dne 22. 4.
1939, opr. št. D 13/2010.
Zapustnica Terezija Žnidaršič iz Močvirja
32, Bučka ni napravila oporoke. Na podlagi
206. člena Zakona o dedovanju sodišče poziva vse morebitne osebe, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine, da se priglasijo v roku
enega leta od objave oklica kot dediči po pok.
Tereziji Žnidaršič. Po preteku tega roka bo
sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na
podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Sevnici
dne 28. 1. 2010
D 36/2009
Os-4778/09
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pok. Bunc Karlu, pok. Franca, ki je
umrl dne 16. 7. 1927, star 63 let, s stalnim
prebivališčem Komen, 6223 Komen, v zemljiški knjigi pa je vpisan kot Bunc Karel, pok.
Frana, pisarniški oficir v Komnu.
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 15. 6. 2009

Oklici pogrešanih
N 56/2009
Os-1741/10
Okrajno sodišče v Novem mestu je v nepravdni zadevi predlagateljice Pavline Jurčič
iz Novega mesta, Ulica talcev 11, proti nasprotnemu udeležencu Petru Jurčiču, nazadnje stanujočem Velika Cikava 10, Novo
mesto, zaradi razglasitve pogrešanega Petra Jurčiča za mrtvega, izdaja oklic:
Poziva se Peter Jurčič, roj. 4. 12. 1914,
nazadnje stanujoč Velika Cikava 10, Novo
mesto, da se priglasi pri tukajšnjem sodišču
ali pri skrbnici za poseben primer, Majdi Ani
Kristan, Mestne njive 5, Novo mesto, v roku
treh mesecev od dneva objave tega oklica.
Po preteku treh mesecev bo opravilo
sodišče zapuščinsko obravnavo na podlagi
izjave postavljene skrbnice in na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 15. 2. 2010
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Čufer Miha, Golnik 105, Golnik,
zavarovalno polico, št. 1054691, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnk-311461
Fridl Irena, Levstikova ul. 1, Novo mesto,
zavarovalno polico, št. 50500030433, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnx-311377
Marinšek Janez, Krakovo 8, Naklo,
zavarovalno polico, št. 50500005353, izdala
zavarovalnica KD Življenje d.d. Ljubljana.
gnh-311414
Pušnik Polonca, Šolska ulica 16,
Lovrenc na Pohorju, zavarovalno polico,
št. 50500046224, izdala zavarovalnica KD
Življenje. gni-311363
Raj Primož, Muratova ulica 24, Slovenj
Gradec, zavarovalno polico, št. POL-01000019189, izdala zavarovalnica Moja
naložba. gnc-311369
Šehović Emina, Breznica 21/a, Žirovnica,
zavarovalno polico, št. 50500037952, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnk-311436
Toman Nina, Bukovžlak 55, Teharje,
zavarovalno polico, št. 166383, izdala
zavarovalnica
Merkur
zavarovalnica
Ljubljana. gno-311407

Spričevala preklicujejo
Aleksić Zoran, Šercerjeva 4, Velenje,
spričevalo Šolskega centra v Celju, izdano
leta 2002. gnl-311385
Babič Tanja, Tomšičeva 5, Lendava Lendva, spričevalo 3. letnika Dvojezične
srednje šole Lendava, izdano leta 1998.
gnp-311456
Bašelj Bojana, Suška cesta 11, Škofja
Loka, spričevalo 3. letnika Srednje trgovske
šole Kranj, izdano leta 2009. gnv-311425
Bizjak Irena, Vrtna ulica 6, Koper Capodistria, diplomo Srednje živilske šole
Maribor, izdano leta 1985 na ime Bregant
Tatjana. gnk-311411
Bobek Matjaž, Cankarjeva 20, Nova
Gorica, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje ekonomske in trgovske šole Nova
Gorica, št. 1030-990/01, izdano leta 2001.
gno-311382
Bole Margarete Ana, Prešernova 12,
Maribor, diplomo Visoke šole za zdravstvo,
izdano 17. 6. 1993, št. 1206, izdano na ime
Cizelj Margareta Ana. gny-311447
Cefuta Saša, Juršinci 19a, Juršinci,
potrdilo o uspehu pri maturi Gimnazije Ptuj,
izdano leta 2005. gnu-311401
Cerkvenik Aleksij, Bošamarin 24, Koper Capodistria, spričevalo 1. letnika Gimnazije
Gian Rinaldo Carli Koper, izdano leta 2000.
gns-311353
Chilima Lara, Poklukarjeva ulica 22,
Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
zdravstvene šole v Ljubljani, izdano leta
1992 in 1993. gnq-311455
Čivović Sandra, Drska 46, Novo mesto,
maturitetno spričevalo Srednje zdravstvene

šole Novo mesto, izdano leta 2007.
gnw-311374
Deronjić Suzana, Podkraj 91, Hrastnik,
obvestilo o uspehu pri maturi Srednje
tehniške in poklicne šole Trbovlje, leto izdaje
2005. gnd-311443
Ducman Rok, Manžan 17, Koper Capodistria, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje tehniške šole Koper, izdano leta
2005. gnm-311409
Đorđić Zoran, Borovec pri Kočevski Reki
7, Kočevje, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje agroživilske šole v Ljubljani, izdano
leta 1994. gns-311378
Gorenc Bojan, Raka 52, Raka, spričevalo
o zaključnem izpitu ICONZ, Kadetska šola
za miličnike, izdano leta 1992. gnz-311346
Gregorač Tomše Živa, Reboljeva 16,
Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
oblikovne šole, izdano leta 2007 in 2009.
gnn-311433
Hiti Marija, Lovranovo 2, Nova Vas,
spričevalo o zaključnem izpitu Gostinske
šole na Bledu, izdano leta 1979, izdano na
ime Otoničar Marija. gnu-311351
Horjak Klemen, Sketova ulica 6,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Jožeta Plečnika, izdano leta 2008.
gnm-311434
Jerkič
Karmen,
Prvačina
41/B,
Prvačina, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
zdravstvene šole, izdano na ime Šorli
Karmen. gnd-311393
Kalan Urša, Hosta 17, Škofja Loka,
spričevalo 3. letnika ESIC Kranj, izdano leta
2009. gnb-311395
Kerić Edis, Kidričeva ulica 50, Trzin,
indeks, št. 23090497, izdala Fakulteta za
strojništvo. gnq-311355
Kočevar Janja, Cesta 19. oktobra 4, Stari
trg pri Ložu, spričevalo 3. letnika Srednje
ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta
2009. gnl-311464
Koritnik Gaber, Podlimbarskega ulica
47/a, Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika
Gimnazije Jožeta Plečnika v Ljubljani,
izdano leta 2004 in 2005. gny-311397
Leban Smrekar Milojka, Kneža 53,
Most na Soči, indeks, Srednje tekstilne in
obutvene šole v Kranju, leto izdaje 1983.
gnq-311380
Lišić Ermin, Trg na Stavbah 9, Litija,
spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske šole
Ljubljana, izdano leta 2009. gni-311463
Marguč Anja, Tepanje 66c, Slovenske
Konjice, maturitetno spričevalo Gimnazije
Celje center, izdano leta 2005. gnj-311437
Medved Jelka, Dolga gora 15, Ponikva,
mojstrskega izpita izdanega leta 2009
pri Obrtno podjetniški zbornici Slovenije,
številka 235834227709. gnj-311416
Miglioranza Sabina, Na logu 8, Ankaran
- Ankarano, spričevalo o zaključnem izpitu
Izobraževalnega zavoda Memory, izdano
leta 2005, izdano na ime Majdak Sabina.
gnj-311387
Miglioranza Sabina, Na logu 8,
Ankaran - Ankarano, obvestilo o uspehu
izobraževalnega
zavoda
Memory,
izdano leta 2005, na ime Majdak Sabina.
gni-311388

Mikek Marko, Cesta na vrhe 32, Mozirje,
spričevalo 1. letnika PTI, naziv prodajalec,
izdano leta 2006. gnj-311412
Mikek Marko, Cesta na vrhe 32, Mozirje,
spričevalo 4. letnika PTI, naziv prodajalec,
izdano leta 2009. gni-311413
Milinčić Dobrila, Pšemska cesta 24,
Kranj, spričevalo 3. letnika Srednje trgovske
šole Kranj, izdano leta 2009. gnu-311426
Možina Miha, Vandotova ulica 23,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Jožeta Plečnika, izdano leta 2008.
gnl-311435
Mujagić Elma, Jurčkova cesta 170,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje
ekonomske šole Ljubljana, izdano leta 2009.
gnp-311356
Opara Rok, Žeje 70, Dob, spričevalo 4.
letnika Šolskega centra Rudolfa Maistra,
izdano leta 2009. gne-311417
Ovsenar Matic, Šorlijeva 14, Kranj,
spričevalo 1. letnika Ekonomske gimnazije
Kranj, izdano leta 2009. gnj-311362
Pavlin Barbara, Igriška ulica 14,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Poklicne frizerske šole v Ljubljani, izdano
leta 1973, izdano na ime Kušar Barbara.
gnp-311406
Pejazić Petar, Muzejski trg 4, Koper Capodistria, spričevalo 1., 2. letnika in
obvestilo o uspehu 3. letnika Srednje
kovinarske in prometne šole v Kopru, izdano
leta 1981, 1982 in 1983. gne-311371
Polajnar Jernej, Pionirska 3, Vrhnika,
diplomo št. 1785 Biotehniške fakultete,
izdano leta 2006. gnb-311445
Pristav Matej, Prevoje pri Šentvidu,
Dunajska c. 40, Lukovica, spričevalo 3.
letnika in spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole Domžale, smer trgovec, izdano
leta 2005. gnq-311405
Pugelj Tina, Streliška ulica 29, Ljubljana,
maturitetno spričevalo Gimnazije Vič, izdano
leta 2005. gnx-311423
Ravnihar Urška, Pokojišče 8a, Borovnica,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
trgovske šole Ljubljana, izdano leta 2002.
gnt-311402
Rebolj David, Malgajeva ulica 4,
Ljubljana, spričevalo 5. letnika Trgovske
akademije v Ljubljani, izdano leta 2001.
gnc-311394
Rozman Jurij, Zg. Rečica 115, Laško,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
3. letnika SŠBKO Celje, izdano leta 1993.
gnx-311348
Sevnik Marko, Brezje pri Bojsnem 11,
Globoko, indeks, št. 23040424, izdala
Fakulteta za strojništvo v Ljubljani.
gnw-311399
Simončič Anka, Alpska cesta 64, Lesce,
spričevalo 3. letnika Srednje šole šola za
oblikovanje in fotografijo, izdano leta 2008.
gny-311422
Sintič Darko, Na Kresu 15, Železniki,
spričevalo 3. letnika Srednje biotehniške
šole Kranj, št. 1/1576, izdano leta 2003.
gnn-311358
Šketelj Boris, Vrhovci, cesta IV 003,
Ljubljana, diplomo Univerze Edvarda
Kardelja v Ljubljani, Ekonomska fakulteta
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Borisa Kidriča, izdano leta 1983.
gno-311432
Škoda Milena, Taborniška ulica 22,
Sevnica, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
tekstilne šole Sevnica - šivilja, krojač, izdano
na ime Klenovšek Milena. gnw-311349
Trgovinska zbornica Slovenije, Dimičeva
ulica 13, Ljubljana, spričevalo Trgovski
poslovodja/poslovodkinja
št.
040359,
izdala Trgovinska zbornica Slovenije,
izdano leta 2010, izdano na ime Krnc Jože.
gnr-311354
Trobevšek Patricija, Bistričica 5, Stahovica, maturitetno spričevalo in spričavalo 4.
letnika Srednje šole za oblikovanje in fotografijo, izdano leta 1995. gnt-311352
Urbančič Suzana, Brezje pri Dobrovi
74/c, Polhov Gradec, spričevalo 3. letnika
Srednje frizerske šole v Ljubljani, izdano
leta 2008. gny-311372
Urbas Milojka, Laze 50, 1370 Logatec,
spričevalo o zaključnem izpitu in obvestilo o
uspehu pri zaključnem izpitu. Ob-2198/10
Verčko Nina, Elektrarniško naselje 16,
Vuzenica, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Ravne na Koroškem, izdano leta 2003.
gnl-311410
Vozelj Marjana, Novi dom 46, Trbovlje,
spričevalo 3. letnika Trgovske šole Trbovlje,
izdano leta 1983. gnz-311446
Vranjek Božo, Muratova 1/a, Slovenj
Gradec, maturitetno spričevalo Srednje
trgovske šole. gnm-311384
Vrečič Vladimir, Strukovci 45a, Bodonci,
spričevalo o zaključnem izpitu SPTŠ Murska
Sobota, poklic avtomehanik, izdano leta
1974. gnv-311400
Vrščaj David, Ločka cesta 19/a,
Črnomelj, spričevalo 3. letnika in spričevalo
o zaključnem izpitu Šolskega centra Novo
mesto, izdano leta 2001. gnv-311379
Wollenhaupt Antonia, Fliederweg 13,
Nemčija, spričevalo 3. letnika Srednje
kovinarske šole Muta, izdano leta 1984,
izdano na ime Belšak Antonia. gng-311390
Zajc Marjan, Pečinska ulica 15, Ljubljana
- Polje, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole Domžale, izdano leta 1997.
gnk-311386
Zgonec Petra, Dolenska cesta 305,
Škofljica, indeks, št. 18010657, izdala FF v
Ljubljani. gne-311392
Zgonec Simona, Zgornje Gameljne
001A, Ljubljana Šmartno, maturitetno
spričevalo Gimnazije Šentvid, izdano leta
1997. gnr-311429
Žužek Karin, Bač 85B, Knežak, spričevalo
1. letnika Gimnazije Koper, izdano leta 2006.
gnr-311404

Drugo preklicujejo
Adriatic Slovenica d.d., Ljubljanska c. 3a,
6503 Koper, obrazce stroge evidence: tip
dokumenta: S-T-45/96, številka dokumenta:
1966, tip dokumenta: 08-SVI-02/07, številka
dokumenta: 075262, tip dokumenta: POFP-01/08, številka dokumenta: 1117713,
1117714, 1117715, tip dokumenta: ZAN
10/07, številka dokumenta: 444078, 444079,
tip dokumenta: 08-AZK-01/07, številka
dokumenta: 2021804, tip dokumenta: OBRPOB-237, številka dokumenta: 00184852,
00184862, tip dokumenta: 07-NEZ-02,
številka dokumenta: od 4961 do 4965.
Ob-2179/10
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APV d.o.o., Vrhovo pri Šentlovrencu
017, Velika Loka, dovolilnico za Rusijo bilateralna tranzitna z oznako 643/09, št.
0653270 za leto 2009. gnv-311375
Bizjak Aleksander s.p., Cankarjeva
9, Kranj, potrdilo za voznika, št. 007321/
BGD28-3-4387/2008, izdano za voznika
Ščekić Zoran. gng-311365
Bizjak Aleksander s.p., Cankarjeva
9, Kranj, potrdilo za voznika, št. 007321/
BGD28-2-5496/2008, izdano za voznika
Babović Dragoljub. gnf-311366
Bizjak Aleksander s.p., Cankarjeva 9,
Kranj, potrdilo za voznika, št. 007321/mj283-1219/2007, za voznika Dardić Goran-a.
gne-311367
Cimperšek Goran, Na jami 11,
Ljubljana, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500014858000, izdajatelj Cetis Celje.
gnb-311345
Debevec Luka, Oševek 6, Kamnik,
študentsko izkaznico, št. 63080075, izdala
Fakulteta za računalništvo in informatiko.
gnu-311451
Drašler Franc, Verd 65, Vrhnika, digitalno
tahografsko kartico, št. 1070500000170000,
izdajatelj Cetis Celje. gny-311347
Euroles, Jadranka Matuzović s.p.,
Ptujska cesta 13, Pragersko, licence za
vozilo reg. št. MB R7-828, št. dovoljenja
010864/BGD60-5-1450/2005. gnj-311462
Fir Jože, Bereča vas 29, Suhor, dijaško
izkaznico, izdala Srednja šola tehničnih
strok Šiška. gnr-311454
Frigotransport Pišek&HSF d.o.o., Lopata
017, Celje, licenco, zaporedna št. 27,
serijska št. 307026, reg. št. vozila CE RP
945. gnb-311370
Gašperč Mateja, Vošnjakova ulica
7, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
41030149, izdala Medicinska fakulteta v
Ljubljani. gnx-311398
Gazvoda Slavko, Šentjošt 8, Novo
mesto, digitalne kartice voznika, št.
107050015114000,
izdal
Cetis
d.d.
gnm-311459
Hladnik Valentin, Črni vrh 32, Črni vrh nad
Idrijo, vozno karto, št. 11017. gnu-311376
Jeras Ana, Zgornji Tuhinj 6, Laze v
Tuhinju, študentsko izkaznico, št. 11090263,
izdala Zdravstvena fakulteta v Ljubljani.
gnz-311421
Kert Franc, Gornjesavska cesta 21,
Kranj, tečaj za nosilce turistične dejavnosti
na kmetijah, št. 480/99, izdala Srednja
gostinska šola v Ljubljani dne 20. 12. 1999.
gns-311403
Kolavčič Samo, Ljuba Šercerja 8, Nova
Gorica, študentsko izkaznico, št. 19829351,
izdala Ekonomska fakulteta. gnc-311419
Lebar Nejc, Tomažičeva ulica 5B,
Kranj, študentsko izkaznico, št. 25007167,
izdala Univerza v Ljubljani, Fakulteta za
arhitekturo. gnq-311430
Marjanović Tatjana, Mihaila Bulgakova
20 a, Beograd, potrdilo o strokovnem izpitu
št. 6040-576/2009, izdalo Ministrstvo za
zdravje v Ljubljani. gnt-311427
Marot Ines, Trnovec 48, Dramlje,
študentsko izkaznico, št. 30015338, izdala
Univerza v Ljubljani. gnn-311458
Mazi Maša, Cesta Petra Majdiča 3,
Domžale, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija
Bežigrad. gne-311442
Mlakar Silva, Dolenji Boštanj 62/e,
Boštanj, obrtno dovoljenje, št. obrtno
dovoljenje, št. 038772/0771/00-57/1995,
izdano na Bistro M&M, Silva Mlakar, izdano
dne 6. 3. 1995. gnh-311364

O.T.I. Rossi d.o.o., Šolska cesta 17,
Brestanica, dovolilnico za Ukrajino, z oznako
804/11, št. 663714. gnl-311360
O.T.I. Rossi d.o.o., Šolska cesta 17,
Brestanica, dovolilnico za Ukrajino, z oznako
804/11, št. 663711. gnk-311361
O.T.I. Rossi d.o.o., Šolska cesta 17,
Brestanica, dovolilnice za državo Ukrajina,
oznaka države 804-03, št. dovolilnice
660836. gnl-311460
Ojsteršek Gregor, Ulica Draga Kobala
16, Maribor, dijaško izkaznico, izdal Ceris,
št. 0005954625. gnh-311439
Perminjat Romain, Herbersteinova
ulica 17, Ljubljana, študentsko izkaznico,
št. 19518687, izdala Ekonomska fakulteta.
gnt-311452
Petek Milan s.p., Vilharjeva cesta 13,
Ljubljana, Licenca št. 011079, izdana pri
OZS dne 31. 5. 2006, ser. št. O0007141.
gnh-311368
Poljšak Roberto, Vesna 11, Portorož
- Portorose, pooblastilo mornar motoris
št. 02/09-430/9-90/94, izdala Uprava RS
za pomorstvo Koper, dne 19. 8. 1994.
gns-311453
Potočan Matej, Šolska ulica 16, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 41020128, izdala
Medicinska fakulteta. gnb-311420
Ralovič Uroš, Černelavci, Gederovska
ulica 2, Murska Sobota, študentsko
izkaznico, št. 18080717, izdala Filozofska
fakulteta. gnd-311418
Ravšelj Miha, Viševek 5, Stari trg pri
Ložu, maturitetno spričevalo Gimnazije
Postojna, izdano 2001. gnv-311350
Rešet, d.o.o., Kranj, Huje 9, Kranj,
dovoljenje za zaposlitev, izdano na ime
Pajalić Suad, št. 0318348271, izdan dne 1.
4. 2009 pri ZZZRS z veljavnostjo od 23. 4.
2009 do 22. 4. 2010. gnk-311415
Ristić Đura, Prvačina 98b, Prvačina,
preklic preklica digitalno tahografske kartice,
št. 1070500017706010, objavljen v Ur. l. RS,
št. 14/10 z dne 26. 2. 2010. gnx-311448
Ristić
Đuro,
Prvačina
98B,
Prvačina, digitalne kartice voznika, št.
1070500017706000, izdal Cetis d.d.
gnw-311449
Rižnar Nejc, Jadranska cesta 48,
Ankaran - Ankarano, študentsko izkaznico,
št. 32050066, izdala Naravoslovno tehniška
fakulteta v Ljubljani. gnz-311396
Rodman Grega, Žagarjeva ulica 3,
Tolmin, študentsko izkaznico, št. 26109054,
izdala Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
v Ljubljani. gnp-311431
Rugelj Gašper, Levstikova ulica 9/a,
Kamnik, študentsko izkaznico, št. 28090090,
izdala Fakulteta za matematiko in fiziko
Ljubljana. gnx-311373
SCT d.d., Ljubljana, Slovenska 56,
Ljubljana, licenco, št. GE004203/00993 za
vozilo MAN TGA 33.440 6x4 BL, reg. št. LJ
SGT-114. gnn-311383
Sedej Nika, Pustota 19, Spodnja Idrija,
vozno karto, št. 0906979, izdal Avrigo Nova
Gorica. gnm-311359
Senica Andreja, Golobinjek pri Planini 12,
Planina pri Sevnici, študentsko izkaznico,
št. 06051036, izdala Fakulteta za socialno
delo. gni-311438
Stegić Dragana, Cesta v zgornji Log
26, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
18061636, izdala Filozofska fakulteta.
gnc-311444
Strnad Zala, Zg. Duplej 90C, Spodnji
Duplek, študentsko izkaznico, št. 21080532,
Fakulteta za družbene vede. gnn-311408
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Šamu Josip s.p., Nove Loke 5, Mozirje,
licence, št. 009473/001, M.A.N. 10.163LK,
reg. št. CE OK-693. gnj-311441
Tič Alenka, Podgrad na Pohorju 12,
Oplotnica, študentsko izkaznico, št.
61242690, PEF UM. gnf-311391
Trobec Petra, Cerkniška 13, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 19401308, izdala
Univerza v Ljubljani. gno-311457
Vahtar Boštjan, Cesta 15. aprila 22,
Kisovec, digitalno voznikovo kartico št.
1070500009608000. gno-311357
Vicente Jesus Benitez, Rožna dolina,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
70071212, izdala Pravna fakulteta v
Ljubljani. gnh-311389
Vlahovič Dean, Svibnik 4 a, Črnomelj,
študentsko izkaznico, št. 64080438, izdala
Fakulteta za elektrotehniko v Ljubljani.
gns-311428
Zumiks Trans d.o.o., Cesta Španskih
borcev 055B, Ljubljana - Polje, licence za
tovorno vozilo v mednarodnem prometu za
vozilo MBA CTROS z reg. številko LJ 136DB. gnv-311450
Žaberl Iztok, Dragomelj 77, Domžale,
študentsko izkaznico, št. 19845723,
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gng-311440
Ženko Jernej, Dilce 13, Postojna,
študentsko izkaznico, št. 09050673, izdala
Fakulteta za pomorstvo in promet Portorož.
gnp-311381
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Sklepi o povečanju in zmanjšanju kapitala
Sklici skupščin
Nasprotni predlogi

618
618
618
620

Zavarovanja terjatev

621

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

622
622
622
628
630
630

Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Spričevala preklicujejo
Drugo preklicujejo

631
631
631
632
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