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Javni razpisi
Ob-2495/10

V tretji alineji drugega odstavka 3. točke
javnega razpisa (»Pogoji«) se beseda »štipendije« nadomesti s »sredstev«, besedna
zveza »taki štipendiji« se nadomesti z »takim sredstvom«, za besedo »odpovedal«
se pred vejico doda »oziroma se zanje ni
prijavil«.
Tretji odstavek 11. točke javnega razpisa
se izbriše.
Javni sklad Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije

Popravek
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Rožna dolina, Cesta IX/6, 1000 Ljub
ljana, objavlja popravek objave, objavljene
v Uradnem listu RS, št. 22, dne 19. 3. 2010
(št. objave: Ob-2209/10).
Popravek se nanaša na višino sredstev,
ki je na razpolago za izvajanje javnega razpisa in se glasi:
Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za izvajanje javnega razpisa, znaša
skupaj 15.277.500,00 EUR, od tega:

2009
2010
2011
SKUPAJ

6849 – sredstva ESS 6998 – sredstva SLO
(85%)
(15%)
0
0
6.610.875,00
1.166.625,00
6.375.000,00
1.125.000,00
12.985.875,00
2.291.625,00
Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje
Št. 13/2010

Ob-2450/10

Spremembe
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju:
javni sklad) objavlja spremembe javnega
razpisa štipendij za študijske obiske slovenskih dijakov in študentov v tujini v letu
2009/2010.
V Javnem razpisu štipendij za študijske
obiske slovenskih dijakov in študentov v tujini v letu 2009/2010, objavljenem v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 94/09,
dne 20. 11. 2009 (Ob-7610/09) (v nadaljevanju: javni razpis) se v točki 1 javnega
razpisa (»Predmet razpisa«) prvi odstavek
dopolni tako, da se za besedo »izobraževanja« in pred oklepaj doda »ali praktičnega
usposabljanja«.
Tretji odstavek 1. točke javnega razpisa
se izbriše.
V drugem odstavku 3. točke javnega razpisa (»Pogoji«) se besedilo druge alineje
nadomesti s sledečim besedilom:
»za študijski obisk, ki je predmet prijave,
hkrati ne prejema katere od štipendij oziroma drugih sredstev za študijske obiske iz
drugih virov v Republiki Sloveniji ali iz tujine
oziroma bi mu taka sredstva pripadala, pa
se jim je odpovedal oziroma se zanje ni
prijavil;«.

Skupaj
0
7.777.500,00
7.500.000,00
15.277.500,00

Št. 478100-21/2009/19
Ob-2398/10
Republika Slovenija, Vlada Republike
Slovenije, Gregorčičeva 20, Ljubljana, ki jo
po pooblastilu Vlade Republike Slovenije
zastopa generalni sekretar Vlade Republike
Slovenije (v nadaljevanju: Republika Slovenija), 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
javni razpis
za prodajo nepremičnin po metodi
javnega zbiranja ponudb
1. Ime in sedež organizatorja zbiranja
ponudb: Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 20, 1000
Ljubljana.
2. Predmet prodaje:
Predmet prodaje je kompleks Vrtnarije
Bled, ki sestoji iz dvoetažne poslovno-stanovanjske hiše na naslovu Cesta Gorenjskega odreda 16, Bled (130,28 m2), dveh
rastlinjakov (50,70 m2 in 122,30 m2) ter dveh
skladiščnih objektov (66,16 m2 in 17,71 m2).
Objekti se nahajajo na zemljišču parc.
št. 916/1 (stanovanjska stavba, v izmeri
106 m2, stavba, v izmeri 335 m2, dvorišče,
v izmeri 500 m2, vrt, v izmeri 577 m2 – št.
stavbe 1403, 1406, 1407, 1409 in 1541) in
916/2 (travnik, v izmeri 536 m2, vrt v izmeri
2025 m2), vse k.o. Želeče. Predmet prodaje je tudi nezazidano stavbno zemljišče
na parc. št. 917 (vrt, v izmeri 539 m2) in
parc. št. 905/5 (travnik, v izmeri 442 m2),
k.o. Želeče ter kmetijsko zemljišče na parc.
št. 919/1 (park, v izmeri 2008 m2) in parc.
št. 919/2 (sadovnjak, v izmeri 805 m2), k.o.
Želeče.
Poslovno-stanovanjska hiša z zunanjimi
dimenzijami 16,1 × 16 m, predstavlja dvoetažni objekt, zgrajen leta 1952, v katerem se
v pritličju nahajajo poslovni prostori, namenjeni dejavnosti vrtnarije (delavnica, kurilnica,
skladišče s cisterno, hodnik), v nadstropju
pa je urejeno stanovanje (dnevna soba, ku-
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hinja, WC s kopalnico, shramba, spalnica
in hodnik). Objekt je grajen iz opeke, brez
ustrezne toplotne in hidroizolacije. Medetažne konstrukcije so lesene, z ometom na štukaturi. V kurilnici oziroma skladišču goriv so
stene in strop samo grobo obdelane. Ogrevanje je centralno na olje. Mizarski izdelki
so leseni, vrata in podboji so leseni, okna so
lesena, dvojna, z enojno zasteklitvijo. Streha
je lesena, krita s salonitno kritino. Inštalacije
so v standardni izvedbi. Rastlinjaka sta pritlične izvedbe, z betonskimi tlaki, betonska
konstrukcija je prekrita z armiranimi stekli.
Skladišče je zgrajeno iz opeke, ometano, neizolirano, strešna konstrukcija je enokapna,
lesena, prekrita s pločevino, v večjem delu
pritlično, delno tudi s kletjo za skladiščenje.
Lopa je pritlična, iz armiranobetonskih stebrov, med njimi opečne stene, sprednja stran
je odprta, strešna konstrukcija je enokapna,
lesena, pokrita s pločevino, brez inštalacij.
Kompleks Vrtnarija Bled se prodaja po
načelu videno–kupljeno, vključno z nerešenim statusom posega lastnika sosednjega
zemljišča na parc. št. 905/5, k.o. Želeče.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin na podlagi prodajne pogodbe.
4. Predkupna pravica
Na nepremičninah obstajata predkupni
pravici, in sicer:
– na parc. št. 916/1, 916/2, 917, 905/5,
vse k.o. Želeče, obstaja zakonita predkupna pravica po Zakonu o urejanju prostora
(Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr.,
v nadaljevanju: ZUreP-1) in 2. členu Odloka
o predkupni pravici Občine Bled (Uradni list
RS, št. 58/07). Občina Bled je izdala potrdilo št. 3501-580/2009 z dne 23. 11. 2009, iz
katerega izhaja, da se predhodno ne odreka pravici uveljavljanja predkupne pravice
v skladu z ZUreP-1;
– na parc. št. 919/1 in 919/2, obe k.o.
Želeče, obstaja predkupna pravica po Zakonu o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS,
št. 55/03 – UPB1, v nadaljevanju: ZKZ).
Parc. št. 916/1, 916/2, 917, 905/5, 919/1
in 919/2, vse k.o. Želeče (v nadaljevanju:
kompleks Vrtnarija Bled), se na javnem razpisu prodajajo kot celota, s tem, da cena za
stavbna zemljišča predstavlja 98% najvišje
ponujene cene, cena za kmetijska zemljišča
pa 2% najvišje ponujene cene. Zaradi uresničitve načela prodaje kompleksa Vrtnarija Bled kot celote, prodajalec predkupnega
upravičenca za stavbna zemljišča obvešča,
da bo v primeru uveljavitve predkupne pravice za stavbna zemljišča, sklenil prodajno
pogodbo le za celoten kompleks Vrtnarija
Bled, kar pomeni, da bo moral kupec pred
podpisom pogodbe za stavbna zemljišča
sprejeti ponudbo tudi za kmetijska zemljišča v skladu z določili ZKZ.
Prodajalec bo za parc. št. 916/1, 916/2,
917, 905/5, vse k.o. Želeče (stavbna zemljišča), sklenil prodajno pogodbo z najugodnejšim ponudnikom, če Občina Bled ne
bo uveljavila predkupne pravice v skladu
z 88. členom ZUreP-1, in sicer v roku 15 dni
po izteku roka za uveljavljanje predkupne
pravice občine. Kolikor bo občina izkoristila
svojo predkupno pravico za stavbna zemljišča, bo najugodnejšemu ponudniku vrnjena
vplačana varščina.
Prodajalec bo za parc. št. 919/1 in 919/2,
obe k.o. Želeče (kmetijska zemljišča), sklenil
prodajno pogodbo v roku 15 dni po izteku
roka za sprejem ponudbe v skladu z ZKZ.
Kolikor se bo pojavil predkupni upravičenec za kmetijsko zemljišče, bo prodajalec,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
v skladu z določili ZKZ, sklenil za kmetijska
zemljišča pogodbo s predkupnim upravičencem, najugodnejšemu ponudniku pa bo vrnjen sorazmerni del vplačane varščine.
V primeru, da občina oziroma predkupni
upravičenec ponudi ponudbeno ceno za nepremičnine, se stavbna zemljišča prodajo
občini po ceni, ki predstavlja 98% najvišje
skupne ponudbene cene za predmet prodaje, kmetijska zemljišča pa predkupnemu
upravičencu po ZKZ po ceni, ki predstavlja
2% najvišje skupne ponudbene cene za
predmet prodaje.
Za kmetijska zemljišča bo moral najugodnejši ponudnik sprejeti ponudbo v skladu
z določili ZKZ pred Upravno enoto Radovljica, in sicer pred podpisom prodajne pogodbe za stavbna zemljišča. Kolikor najugodnejši ponudnik ponudbe ne bo sprejel, bo
izgubil vplačano varščino oziroma sorazmeren del varščine (2%) v primeru uveljavitve
predkupne pravice občine po ZUreP-1.
5. Izklicna cena: za nepremičnino, ki je
predmet prodaje, je izklicna cena 622.000
EUR. Ponudbena cena mora biti zaokrožena na 1.000 EUR. Izklicna cena nepremičnine ne vsebuje zakonsko določenega davka
na promet z nepremičninami, ki ga plača
kupec. V primeru, da enako ceno ponudita
dva ali več ponudnikov, bo prodajalec pozval najugodnejše ponudnike k oddaji nove
ponudbe.
6. Način in rok plačila kupnine: kupnina
se plača v 30 dneh po sklenitvi pogodbe
na račun št. 01100-6300109972, sklic 18
15119-7200994-89222010. Plačana varščina se všteje v kupnino. Plačilo kupnine
v roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe.
7. Prehod lastništva: lastništvo preide na
kupca po sklenitvi in notarski overitvi pogodbe, plačilu kupnine in vknjižbi v zemljiško
knjigo. V primeru, da kupnina ni plačana
v dogovorjenem roku, se pogodba šteje
za razdrto. Pogodba za kmetijska zemljišča je sklenjena pod odložnim pogojem, da
Upravna enota odobri pravni posel v skladu
z ZKZ.
8. Informacije
Zaprosila za podrobnejše informacije
v zvezi z ogledom in vprašanja v zvezi z razpisom se lahko naslovi na elektronski naslov
gp.gs@gov.si.
Predmet nakupa si je mogoče ogledati po predhodnem dogovoru na elektronski
naslov gp.gs@gov.si.
Kontaktna oseba prodajalca je Leon Gostiša, tel. 01/478-15-73.
9. Kraj in čas zbiranja ponudb
Ponudnik predloži prijavo tako, da izpolni in podpiše obrazec ponudbe in obrazca
osnutka pogodb, ki so dostopni na spletni strani http://www.gsv.gov.si/. V primeru težav pri dostopu do omenjene spletne
strani se pošlje zahtevek za posredovanje obeh obrazcev na elektronski naslov
gp.gs@gov.si.
Ponudnik je dolžan vplačati varščino v višini 10% ponujene cene na
račun
01100-6300109972,
sklic
18
15119-7200994-89222010. Neizbranim ponudnikom bo varščina brez obresti vrnjena
v roku 15 dni po sprejemu sklepa o izbiri.
Kolikor izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe v 15 dneh od poziva ali ne plača kupnine
v roku 8 dni po podpisu pogodbe, se vplačana varščina zadrži.
Izpolnjen obrazec ponudbe, izpolnjena
in podpisana vzorca pogodbe ter dokazi-

lo o plačani varščini se pošljejo v zaprti
ovojnici na naslov prodajalca (Republika
Slovenija, Generalni sekretariat vlade RS,
Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana, Slovenija),
s pripisom »Ne odpiraj, ponudba za nakup
Vrtnarije Bled, št. 47800-21/2009«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in
naslov ponudnika.
Rok za oddajo ponudbe je 60 dni po objavi v Uradnem listu RS oziroma najkasneje
do 1. junija 2010, do 15. ure. Ponudbe,
ki bodo prispele na naslov prodajalca po
poteku roka za oddajo ponudb (nepravočasne ponudbe), bo komisija, pooblaščena
za izvedbo postopka, izločila in jih neodprte
vrnila pošiljatelju. Ponudbe lahko ponudniki
v roku za oddajo ponudb oddajo tudi osebno
na vložišču Generalnega sekretariata Vlade
Republike Slovenije, Gregorčičeva 20, 1000
Ljubljana, vsak delovni dan od 9. do 15.30,
v petkih pa od 9. do 14.30.
10. Kraj in čas odpiranja ponudb: javno
odpiranje ponudb bo dne 3. junija 2010, ob
9. uri, na naslovu prodajalca: Gregorčičeva
20, 1000 Ljubljana, sejna soba št. 109 –
2. nadstropje. Predstavniki ponudnikov se
izkažejo prodajalcu s pisnim pooblastilom
ponudnika, razen če je ponudnik prisoten
osebno kot fizična oseba oziroma kot zakoniti zastopnik pravne osebe. Nepooblaščeni ponudniki ne morejo opravljati dejanj za
ponudnika.
11. Drugi pogoji:
– v postopku zbiranja ponudb lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki skladno
s pravnim redom Republike Slovenije lahko
postanejo lastniki nepremičnin;
– ponudniki morajo s ponudbo predložiti
dokazilo o plačanih davkih v izvirniku ali
overjeni fotokopiji, ki na dan zbiranja ponudb ne sme biti starejše od 30 dni (tuji ponudniki morajo priložiti potrdilo, ki ga izdajo
institucije v njihovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za
slovenske ponudnike, kolikor takega potrdila
ne morejo pridobiti, pa lastno izjavo overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in
materialno odgovornostjo izjavljajo, da imajo
plačane davke in prispevke);
– vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo
in drugo), kakor tudi davek na promet nepremičnin plača kupec;
– nepremičnine so na prodaj po načelu
videno–kupljeno, kasnejše reklamacije ne
bodo upoštevane;
– ponudbe morajo biti veljavne 4 mesece, šteto od zadnjega dneva roka za oddajo
ponudb dalje.
12. Komisija Generalnega sekretariata
Vlade Republike Slovenije, pooblaščena za
izvedbo postopka oziroma Vlada Republike
Slovenije lahko kadarkoli ustavi postopek
prodaje do sklenitve pravnega posla (sprejem ponudbe za kmetijska zemljišča po ZKZ
ne pomeni sklenitve pravnega posla), pri
čemer se ponudnikom povrne stroške v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne
dokumentacije.
13. Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo z najugodnejšim ali katerimkoli
drugim ponudnikom, je izključena. Najugodnejši ponudnik nima do prodajalca nobenih pravic in obveznosti zaradi nezmožnosti
sklenitve pogodbe, če je bila pri tem upoštevana predkupna pravica v skladu z ZKZ
oziroma ZUreP-1.
Republika Slovenija
Vlada Republike Slovenije
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Na podlagi 111. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr. in
65/09 – popr.), Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02, 110/02, 127/06, 14/07, 109/08
in 49/09), 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, 114/07,
61/08 in 99/09) ter 10. člena Pravilnika o pripravništvu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 23/06 in 72/07) Ministrstvo za šolstvo in
šport, objavlja
javni razpis
pripravniških mest v šolah za šolsko
leto 2010/2011
Predmet razpisa: Ministrstvo za šolstvo
in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljub
ljana, razpisuje pripravniška mesta v osnovnih šolah, osnovnih šolah s prilagojenim
programom, šolah in zavodih za vzgojo in
izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, domovih za učence, srednjih šolah, dijaških domovih, ki so vpisani
v razvid kot izvajalci javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja.
A. Ministrstvo za šolstvo in šport razpisuje 45 pripravniških mest s sklenjenim
delovnim razmerjem, na podlagi pogodbe
o zaposlitvi pripravnika na pripravniškem
mestu za šolsko leto 2010/2011
A. 1. Pogoji za prijavo
Za opravljanje pripravništva s sklenjenim
delovnim razmerjem lahko kandidirajo kandidati, ki na zadnji dan razpisnega roka izpolnjujejo vse z zakonom in drugimi predpisi
določene izobrazbene pogoje za pripravnika
v šoli ter iščejo prvo zaposlitev na področju
vzgoje in izobraževanja.
Vloge kandidatov, ki ne izpolnjujejo zgoraj navedenih pogojev, bodo zavrnjene.
A. 2. Merila za ocenjevanje in oblikovanje prednostnega vrstnega reda
Če bo za opravljanje pripravništva s sklenjenim delovnim razmerjem prijavljenih več
kandidatov, kot je razpisanih pripravniških
mest s sklenitvijo delovnega razmerja, bodo
imeli prednost pri izbiri kandidati, ki bodo na
podlagi objavljenih meril dosegli večje število točk in bodo na prednostnem vrstnem
redu uvrščeni na prvih 45 mest. Postopek
ocenjevanja posamezne vloge bo izveden
po naslednjih merilih:
Merilo

Možno število
točk

Študijski uspeh
Kriterij študijskega uspeha temelji na izračunu povprečne
ocene vseh opravljenih izpitov na dodiplomskem študiju (ne
pa tudi diplomskih izpitov, diplome, vaj, seminarskih nalog,
hospitacij, praktikumov in podobnega) v študijskem programu,
evidentiranih v priloženem potrdilu
Pedagoška študijska smer
ali opravljen študijski program pedagoško–andragoškega
izpopolnjevanja
Skupaj

10

A. 3. Okvirna višina sredstev
Ocenjena vrednost oziroma strošek pripravnika za obdobje 10 mesecev je 16.240
EUR. V strošek so vključene plače, pokoj-
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ninske premije in osebni prejemki (prevoz,
prehrana, regres za letni dopust). Ocenjena
višina sredstev, ki jo je Ministrstvo za šolstvo in šport (v nadaljevanju: ministrstvo)
namenilo za financiranje opravljanja pripravništva s sklenjenim delovnim razmerjem, je
730.800 EUR. Sredstva so zagotovljena
v proračunu Republike Slovenije za leti 2010
in 2011, in sicer na proračunskih postavkah:
6672 – Dejavnost osnovnega šolstva, 6674
– Dejavnost zavodov za usposabljanje, ocenjeno 438.480 EUR, skrbnik proračunskih
postavk je Boris Zupančič, ter 6676 – Dejavnost srednjega šolstva in 6673 – Dejavnost dijaških domov, ocenjeno 292.320
EUR, skrbnik proračunskih postavk je mag.
Renata Zupanc Grom, konto: 4133 – tekoči
transferi v javne zavode in 4135 – tekoča
plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki
niso posredni proračunski uporabniki.
Pripravnik lahko pripravništvo opravlja
tudi v zasebni šoli, če se zasebna šola s tem
strinja. Financiranje opravljanja pripravništva s sklenjenim delovnim razmerjem v zasebnih šolah ministrstvo zagotavlja v skladu
z zakonom in drugimi predpisi ter v skladu
s pogodbo o financiranju.
A. 4. Obvezna oblika in vsebina prijave
za opravljanje pripravništva s sklenjenim delovnim razmerjem
Popolna vloga mora vsebovati:
– v celoti izpolnjeno Prijavnico na razpis
pripravniških mest v vrtcih oziroma šolah,
izjava pod točko II. Podatki o pripravniškem
mestu na Prijavnici na razpis pripravniških
mest v vrtcih oziroma šolah mora biti opremljena z ravnateljevim podpisom in potrjena
z žigom vzgojno-izobraževalnega zavoda,
– fotokopijo dokazila o izobrazbi,
– fotokopijo potrdila visokošolskega
zavoda o opravljenih izpitih ali fotokopijo
priloge k diplomi ali overjeno fotokopijo indeksa,
– pisno izjavo kandidata, da išče prvo
zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja,
– pisno izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti ali na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev in da ni bil
pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.
Kandidati, ki želijo pripravništvo opravljati
v zasebni šoli, morajo priložiti izjavo šole, da
se strinja z opravljanjem pripravništva in zagotavljanjem sredstev v skladu z zakonom
in drugimi predpisi ter v skladu s pogodbo
o financiranju.
A. 5. Rok za oddajo vlog, način predložitve in opremljenost vlog
Vloge se oddajo v zaprti ovojnici, osebno
ali po pošti, na naslov: Ministrstvo za šolstvo
in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljub
ljana, s pripisom »Ne odpiraj – Pripravništvo
v šolah 2010/2011« ter z imenom, priimkom
in polnim naslovom pošiljatelja, najkasneje
do 30. 4. 2010. Prijava se šteje za pravočasno, če je oddana priporočeno po pošti na
zadnji dan prijave, tj. 30. 4. 2010.
A. 6. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog bo potekalo predvidoma
4. 5. 2010, v prostorih ministrstva in ne bo
javno. Vloge bo odprla in ocenila komisija za izvedbo postopka javnega razpisa, ki
jo imenuje minister za šolstvo in šport (v
nadaljevanju: minister). Pri odpiranju vlog
razpisna komisija ugotavlja popolnost vlog.
Vloga je popolna, če so predloženi vsi zah-
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tevani dokumenti. V primeru vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo komisija v roku 8 dni
od odpiranja kandidate pozvala, da vloge
v roku 8 dni dopolnijo.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način,
ki je določen v A. 5. točki razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokumentov, ki jih zahteva besedilo razpisa in ne
bodo dopolnjene v skladu s pozivom za dopolnitev vloge.
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali
osnovnih pogojev iz A.1. točke in,
– tistih vlagateljev, ki v primeru, če bo
prijavljenih kandidatov več, kot je razpisanih
mest, ne bodo dosegli zadostnega števila
točk, na podlagi meril določenih v A. 2. točki
razpisa.
O izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah bo na podlagi predloga komisije s sklepom odločil minister.
A. 7. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa
O izbiri in razporeditvi bodo vlagatelji obveščeni s sklepom ministrstva najkasneje
v roku 60 dni od odpiranja vlog.
Kandidat, ki meni, da izpolnjuje pogoje
in merila izbire iz javnega razpisa in je bila
njegova vloga s sklepom zavrnjena oziroma
zavržena, lahko v 8 dneh od prejema sklepa
vloži pritožbo, in sicer na naslov: Ministrstvo
za šolstvo in šport, Služba za razvoj kadrov v šolstvu, Masarykova cesta 16, 1000
Ljubljana. V pritožbi morajo biti natančno
opredeljeni razlogi, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti
merila za izbiro in razporeditev kandidatov.
Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb
izbranih in razporejenih kandidatov z vzgojno-izobraževalnimi zavodi. O pritožbi odloči
minister s sklepom v roku 15 dni.
A. 8. Sklenitev pogodb
Z izbranimi vlagatelji bodo vzgojno-izobraževalni zavodi, na podlagi sklepa o izbiri
in razporeditvi, sklenili pogodbe o opravljanju pripravništva na pripravniškem mestu.
Pogodbe se sklenejo najkasneje do 27. avgusta 2010, z začetkom opravljanja pripravništva 1. septembra 2010. Pogodba o zaposlitvi se sklene za določen čas, za čas
pripravništva – 10 mesecev.
En izvod podpisane pogodbe vzgojno-izobraževalni zavod pošlje ministrstvu najkasneje do 10. septembra 2010. Če kandidat
v roku, določenim z razpisom (1. september
2010), pripravništvo odpove ali iz neupravičenega razloga ne sklene delovnega razmerja, komisija na pripravniško mesto razporedi kandidata, ki je naslednji uvrščen na
prednostnem vrstnem redu. Nadomestnim
kandidatom se rok za podpis pogodbe določi v sklepu o izbiri in razporeditvi.
Če kandidat najkasneje do 27. avgusta
2010 iz upravičenega razloga ne sklene delovnega razmerja, ga ministrstvo kasneje
ponovno razporedi na pripravniško mesto
s sklenjenim delovnim razmerjem. Upravičeni razlogi, ki jih bo komisija za izvedbo
javnega razpisa upoštevala, so: sodelovanje
pri kulturnih, športnih in podobnih prireditvah
na državni ali mednarodni ravni ter zdravstveni razlogi. Kandidat mora udeležbo na
prireditvi izkazati s potrdilom, zdravniško potrdilo pa mu izda osebni zdravnik.
V skladu z zakonom, ki ureja delovna
razmerja, se medsebojne pravice in obveznosti določijo v pogodbi o zaposlitvi pripravnika na pripravniškem mestu.
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B. Ministrstvo za šolstvo in šport razpisuje 200 volonterskih pripravniških mest, na
podlagi pogodbe o opravljanju volonterskega pripravništva za šolsko leto 2010/2011
B. 1. Pogoji za prijavo
Za opravljanje volonterskega pripravništva lahko kandidirajo kandidati, ki do zaključka razpisnega roka izpolnjujejo vse
z zakonom in drugimi predpisi določene izobrazbene pogoje za pripravnika v šoli ter
imajo manj kot šest mesecev delovnih izkušenj na področju vzgoje in izobraževanja.
Vloge kandidatov, ki ne izpolnjujejo zgoraj navedenih pogojev, bodo zavrnjene.
B. 2. Merila za ocenjevanje in oblikovanje prednostnega vrstnega reda
Če bo za opravljanje volonterskega pripravništva prijavljenih več kandidatov, kot je
razpisanih volonterskih pripravniških mest,
bodo imeli prednost pri izbiri kandidati z višjim številom točk zbranih na podlagi merila študijskega uspeha. Merilo študijskega
uspeha temelji na izračunu povprečne ocene vseh opravljenih izpitov (ne pa tudi diplomskih izpitov, diplome, vaj, seminarskih
nalog, hospitacij, praktikumov in podobnega) v dodiplomskem študijskem programu.
Če bo na volontersko pripravništvo v okviru izbora, izmed vlog prispelih za opravljanje
volonterskega pripravništva, razporejenih
manj kandidatov, kot je razpisanih volonterskih pripravniških mest, se za opravljanje
volonterskega pripravništva kandidati lahko
prijavijo tudi po roku, navedenem v B. 5. točki
razpisa. Ministrstvo bo kandidate na volonterska pripravniška mesta razporejalo do zapolnitve razpisanih mest oziroma do objave
naslednjega razpisa. Prednost bodo imele
vloge kandidatov, ki bodo prej prispele.
B. 3. Okvirna višina sredstev
Za mentorje pripravnikom so zagotovljena sredstva za dodatek za delo s pripravnikom. Ocenjena vrednost oziroma strošek
pripravnika volonterja za obdobje 10 mesecev je 442 EUR.
Ocenjena višina sredstev, ki jo je ministrstvo namenilo za financiranje opravljanja
volonterskega pripravništva, je 88.400 EUR.
Sredstva so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije za leti 2010 in 2011, in sicer
na proračunskih postavkah: 6672 – Dejavnost osnovnega šolstva, 6674 – Dejavnost
zavodov za usposabljanje, ocenjeno 53.040
EUR, skrbnik proračunskih postavk je Boris
Zupančič ter 6676 – Dejavnost srednjega
šolstva in 6673 – Dejavnost dijaških domov,
ocenjeno 35.360 EUR, skrbnik proračunskih
postavk je mag. Renata Zupanc Grom, konto: 4133 – Tekoči transferi v javne zavode
in 4135 – Tekoča plačila drugim izvajalcem
javnih služb, ki niso posredni proračunski
uporabnik.
Pripravnik lahko volontersko pripravništvo opravlja tudi v zasebni šoli, če se zasebna šola s tem strinja. Financiranje opravljanja pripravništva s sklenjenim delovnim
razmerjem v zasebnih šolah ministrstvo zagotavlja v skladu z zakonom in drugimi predpisi ter v skladu s pogodbo o financiranju.
B. 4. Obvezna oblika in vsebina prijave
za opravljanje volonterskega pripravništva
Popolna vloga mora vsebovati:
– v celoti izpolnjeno Prijavnico na razpis
pripravniških mest v vrtcih oziroma šolah,
izjava pod točko II. Podatki o pripravniškem
mestu na Prijavnici na razpis pripravniških
mest v vrtcih oziroma šolah mora biti opremljena z ravnateljevim podpisom in potrjena
z žigom vzgojno-izobraževalnega zavoda,

– fotokopijo dokazila o izobrazbi,
– fotokopijo potrdila visokošolskega
zavoda o opravljenih izpitih ali fotokopijo
priloge k diplomi ali overjeno fotokopijo indeksa,
– pisno izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti ali na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev in da ni bil
pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.
Kandidati, ki želijo pripravništvo opravljati
v zasebni šoli, morajo priložiti izjavo šole, da
se strinja z opravljanjem pripravništva in zagotavljanjem sredstev v skladu z zakonom
in drugimi predpisi ter v skladu s pogodbo
o financiranju.
Vloga, ki bo oddana po roku določenem
v B. 5. točki razpisa, mora vsebovati:
– v celoti izpolnjeno Prijavnico na razpis
pripravniških mest v vrtcih oziroma šolah,
izjava pod točko II. Podatki o pripravniškem mestu na Prijavnici na razpis pripravniških mest v vrtcih oziroma šolah mora
biti opremljena z ravnateljevim podpisom in
potrjena z žigom vzgojno-izobraževalnega
zavoda,
– fotokopijo dokazila o izobrazbi,
– pisno izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti ali na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev in da ni bil
pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.
Kandidati, ki želijo pripravništvo opravljati
v zasebni šoli, morajo priložiti izjavo šole, da
se strinja z opravljanjem pripravništva in zagotavljanjem sredstev v skladu z zakonom
in drugimi predpisi ter v skladu s pogodbo
o financiranju.
B. 5. Rok za oddajo vlog, način predložitve in opremljenost vlog
Vloge se oddajo v zaprti ovojnici, osebno
ali po pošti na naslov: Ministrstvo za šolstvo
in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljub
ljana, s pripisom »Ne odpiraj – Volontersko pripravništvo v šolah 2010/2011« ter
z imenom, priimkom in polnim naslovom
pošiljatelja, najkasneje do 30. 4. 2010. Prijava se šteje za pravočasno, če je oddana
priporočeno po pošti na zadnji dan prijave,
tj. 30. 4. 2010.
V primeru, da se je za opravljanje volonterskega pripravništva prijavilo manj kandidatov, kot je razpisanih mest, se bodo
upoštevale tudi vloge, ki bodo oddane po
30. 4. 2010.
B. 6. Odpiranje vlog
Prvo odpiranje vlog bo potekalo 4. 5.
2010, v prostorih ministrstva in ne bo javno.
Če bo na volontersko pripravništvo v okviru
izbora razporejenih manj kandidatov, kot je
razpisanih volonterskih pripravniških mest,
bo komisija vloge za opravljanje volonterskega pripravništva, poslane po 30. 4. 2010,
odpirala sproti, glede na datum prispele vloge. Pri odpiranju vlog razpisna komisija ugotavlja popolnost vlog. Vloga je popolna, če
so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti.
V primeru vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo komisija v roku 8 dni od odpiranja
vlagatelje pozvala, da vloge v roku 8 dni
dopolnijo.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način,
ki je določen v B. 5. točki razpisa,
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– ki ne bodo vsebovale vseh dokumentov, ki jih zahteva besedilo razpisa in ne
bodo dopolnjene v skladu s pozivom za dopolnitev vloge.
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali
osnovnih pogojev iz točke B.1. razpisa in
– tistih vlagateljev, ki v primeru, če bo
prijavljenih kandidatov več, kot je razpisanih
mest, ne bodo dosegle zadostnega števila
točk, na podlagi meril določenih v B. 2. točki
razpisa.
O izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah bo na podlagi predloga komisije s sklepom odločil minister.
B. 7. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa
O izbiri in razporeditvi bodo vlagatelji obveščeni, s sklepom Ministrstva za šolstvo in
šport, najkasneje v roku 60 dni od odpiranja
vlog.
Kandidat, ki meni, da izpolnjuje pogoje
in merila izbire iz javnega razpisa in je bila
njegova vloga s sklepom zavrnjena oziroma
zavržena, lahko v 8 dneh od prejema sklepa
vloži pritožbo, in sicer na naslov: Ministrstvo
za šolstvo in šport, Služba za razvoj kadrov v šolstvu, Masarykova cesta 16, 1000
Ljubljana. V pritožbi morajo biti natančno
opredeljeni razlogi, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti
merila za izbiro in razporeditev kandidatov.
Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb
izbranih in razporejenih kandidatov z vzgojno-izobraževalnimi zavodi. O pritožbi odloči
minister s sklepom v roku 15 dni.
B. 8. Sklenitev pogodb
Z izbranimi kandidati bodo vzgojno-izobraževalni zavodi, na podlagi sklepa o izbiri
in razporeditvi, sklenili pogodbe o opravljanju volonterskega pripravništva. Pogodba
o opravljanju volonterskega pripravništva se
sklene najkasneje v treh mesecih od prejema sklepa o razporeditvi na volontersko
pripravniško mesto. Pogodba se sklene za
določen čas, za čas pripravništva.
En izvod podpisane pogodbe vzgojno-izobraževalni zavod pošlje ministrstvu.
V skladu z zakonom, ki ureja delovna
razmerja, se medsebojne pravice in obveznosti določijo v pogodbi o opravljanju volonterskega pripravništva.
Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija, ki obsega razpis in obrazec za prijavo na razpis, je na
voljo na spletnih straneh Ministrstva za šolstvo in šport, http://www.mss.gov.si (področje javni razpisi).
Za dodatne informacije lahko pokličete Valerijo Jenko, tel. 01/400-52-46,
ali pišete na elektronski naslov: valerija.jenko@gov.si.
V tem razpisu uporabljeni izrazi, ki se
nanašajo na osebe in so zapisani v moški
slovnični obliki, se uporabljajo kot nevtralni
za moške in ženske.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 10030-64/2010/2
Ob-2393/10
Na podlagi 111. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr. in
65/09 – popr.), Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02, 110/02, 127/06, 14/07, 109/08
in 49/09), Zakona o izvrševanju proračunov
Republike Slovenije za leti 2010 in 2011
(Uradni list RS, št. 99/09), Pravilnika o po-

stopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07,
61/08 in 99/09) ter 10. člena Pravilnika o pripravništvu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 23/06 in 72/07) Ministrstvo za šolstvo in
šport, objavlja
javni razpis
pripravniških mest v vrtcih za šolsko
leto 2010/2011
Predmet razpisa: Ministrstvo za šolstvo
in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljub
ljana, razpisuje pripravniška mesta v vrtcih,
ki so vpisani v razvid za opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja v programih za
predšolske otroke.
1. Ministrstvo za šolstvo in šport razpisuje 24 pripravniških mest s sklenjenim delovnim razmerjem na podlagi pogodbe o zaposlitvi pripravnika na pripravniškem mestu za
šolsko leto 2010/2011, in sicer:
– 10 pripravniških mest za opravljanje
vzgojno-izobraževalnega dela pomočnika
vzgojitelja,
– 14 pripravniških mest za opravljanje
vzgojno-izobraževalnega dela vzgojitelja
predšolskih otrok oziroma svetovalnega delavca.
1.1. Pogoji za prijavo
Za opravljanje pripravništva s sklenjenim
delovnim razmerjem lahko kandidirajo kandidati, ki na zadnji dan razpisnega roka izpolnjujejo vse z zakonom in drugimi predpisi
določene izobrazbene pogoje za pripravnika
v vrtcu ter iščejo prvo zaposlitev na področju
vzgoje in izobraževanja.
Vloge kandidatov, ki ne izpolnjujejo zgoraj navedenih pogojev, bodo zavrnjene.
1.2. Merila za ocenjevanje in oblikovanje
prednostnega vrstnega reda
Pripravniška mesta za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela pomočnika vzgojitelja:
Če bo za opravljanje pripravništva s sklenjenim delovnim razmerjem za opravljanje
vzgojno-izobraževalnega dela pomočnika
vzgojitelja prijavljenih več kandidatov, kot
je razpisanih pripravniških mest s sklenitvijo
delovnega razmerja, bodo imeli prednost pri
izbiri kandidati, ki bodo na podlagi objavljenih meril dosegli večje število točk in bodo
na prednostnem vrstnem redu uvrščeni na
prvih 10 mest.
Postopek ocenjevanja posamezne vloge
bo izveden po naslednjem merilu:
Merilo šolskega uspeha temelji na splošnem učnem uspehu, evidentiranem v priloženem obvestilu o uspehu pri poklicni maturi
ali spričevalu o zaključnem izpitu.
V primeru, da bi bilo več kandidatov za
opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela
pomočnika vzgojitelja ocenjenih z enakim
številom točk, se kot dodatno merilo upošteva povprečna ocena zadnjega letnika
srednjega strokovnega oziroma splošnega
izobraževanja.
Pripravniška mesta za opravljanje
vzgojno-izobraževalnega dela vzgojitelja
predšolskih otrok oziroma svetovalnega
delavca:
Če bo za opravljanje pripravništva s sklenjenim delovnim razmerjem za opravljanje
vzgojno-izobraževalnega dela vzgojitelja
predšolskih otrok oziroma svetovalnega
delavca prijavljenih več kandidatov, kot je
razpisanih pripravniških mest s sklenitvijo
delovnega razmerja, bodo imeli prednost pri
izbiri kandidati, ki bodo na podlagi objavlje-
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nih meril dosegli večje število točk in bodo
na prednostnem vrstnemu redu uvrščeni na
prvih 14 mest.
Postopek ocenjevanja posamezne vloge
bo izveden po naslednjem merilu:
Merilo študijskega uspeha temelji na izračunu povprečne ocene vseh opravljenih
izpitov (ne pa tudi diplomskih izpitov, diplome, vaj, seminarskih nalog, hospitacij,
praktikumov in podobnega) v dodiplomskem
študijskem programu, evidentiranih v priloženem potrdilu.
1.3. Okvirna višina sredstev
Ocenjena vrednost oziroma strošek pripravnika na delovnem mestu pomočnika
vzgojitelja v vrtcu za obdobje 6 mesecev je
6.935 EUR. V strošek so vključene plače,
pokojninske premije in osebni prejemki (prevoz, prehrana, regres za letni dopust).
Ocenjena vrednost oziroma strošek pripravnika na delovnem mestu vzgojitelja ali
svetovalnega delavca v vrtcu za obdobje 10
mesecev je 15.846 EUR. V strošek so vključene plače, pokojninske premije in osebni
prejemki (prevoz, prehrana, regres za letni
dopust).
Ocenjena višina sredstev, ki jo je Ministrstvo za šolstvo in šport (v nadaljevanju:
ministrstvo) namenilo za financiranje opravljanja pripravništva s sklenjenim delovnim
razmerjem, je 291.194 EUR, od tega 91.524
EUR v letu 2010 in 199.670 EUR v letu
2011. Sredstva so zagotovljena v proračunih
RS za leti 2010 in 2011, na proračunski postavki 8736 – Plače pripravnikov v vrtcih in
zaposlenih v bolnišničnih vrtcih, kontu 4133
– Tekoči transferi v javne zavode. Skrbnik
proračunske postavke je Vida Starič Holobar.
Pripravnik lahko pripravništvo opravlja
tudi v zasebnem vrtcu, če se vrtec s tem
strinja. Financiranje opravljanja pripravništva s sklenjenim delovnim razmerjem v zasebnih vrtcih ministrstvo zagotavlja v skladu
z zakonom in drugimi predpisi ter v skladu
s pogodbo o financiranju.
1.4. Obvezna oblika in vsebina prijave za
opravljanje pripravništva s sklenjenim delovnim razmerjem
Popolna vloga mora vsebovati:
– v celoti izpolnjeno Prijavnico na razpis
pripravniških mest v vrtcih oziroma šolah
(Obrazec DZS 1.243):
izjava pod točko II. Podatki o pripravniškem mestu na Prijavnici na razpis pripravniških mest v vrtcih oziroma šolah mora
biti opremljena z ravnateljevim podpisom in
potrjena z žigom vzgojno-izobraževalnega
zavoda,
– podatki o predvidenem mentorju,
– fotokopijo dokazila o izobrazbi (diploma ali spričevalo),
– fotokopija obvestila o uspehu pri poklicni maturi, če kandidirajo za pripravniško
mesto pomočnika vzgojitelja,
– fotokopija spričevala zadnjega letnika
srednjega strokovnega oziroma splošnega
izobraževanja, če kandidirajo za pripravniško mesto pomočnika vzgojitelja,
– fotokopija potrdila visokošolskega zavoda o opravljenih izpitih ali fotokopijo priloge k diplomi ali overjeno fotokopijo indeksa, če kandidirajo za pripravniško mesto
vzgojitelja predšolskih otrok, svetovalnega
delavca ali vzgojitelja predšolskih otrok s posebnimi potrebami,
– pisno izjavo kandidata, da išče prvo
zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja,
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– pisno izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti ali na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev in da ni bil
pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.
Kandidati, ki želijo pripravništvo opravljati v zasebnem vrtcu, morajo priložiti izjavo
vrtca, da se strinja z opravljanjem pripravništva in zagotavljanjem sredstev v skladu
z zakonom in drugimi predpisi ter v skladu
s pogodbo o financiranju.
1.5. Rok za oddajo vlog, način predložitve in opremljenost vlog
Vloge se oddajo v zaprti ovojnici, osebno
ali po pošti na naslov: Ministrstvo za šolstvo
in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljub
ljana, s pripisom »Ne odpiraj – Pripravništvo
v vrtcih 2010/2011« ter z imenom, priimkom
in polnim naslovom pošiljatelja, najkasneje
do 30. 4. 2010. Prijava se šteje za pravočasno, če je oddana priporočeno po pošti na
zadnji dan prijave, to je 30. 4. 2010.
1.6. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog bo potekalo predvidoma
4. 5. 2010, v prostorih ministrstva in ne bo
javno. Vloge bo odprla in ocenila komisija za izvedbo postopka javnega razpisa, ki
jo imenuje minister za šolstvo in šport (v
nadaljevanju: minister). Pri odpiranju vlog
razpisna komisija ugotavlja popolnost vlog.
Vloga je popolna, če so predloženi vsi zahtevani dokumenti. V primeru vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo komisija v roku 8 dni
od odpiranja kandidate pozvala, da vloge
v roku 8 dni dopolnijo.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način,
ki je določen v 1.5. točki razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokumentov, ki jih zahteva besedilo razpisa in ne
bodo dopolnjene v skladu s pozivom za dopolnitev vloge.
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih kandidatov, ki ne bodo izpolnjevali
osnovnih pogojev iz točke 1.1. razpisa in
– tistih kandidatov ki v primeru, če bo
prijavljenih kandidatov več, kot je razpisanih
mest ne bodo dosegle zadostnega števila
točk, na podlagi meril določenih v 1.2. točki.
O izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah bo na podlagi predloga komisije s sklepom odločil minister.
1.7. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa
O izbiri in razporeditvi bodo vlagatelji obveščeni s sklepom Ministrstva za šolstvo in
šport, najkasneje v roku 60 dni od odpiranja
vlog.
Kandidat, ki meni, da izpolnjuje pogoje
in merila izbire iz javnega razpisa in je bila
njegova vloga s sklepom zavrnjena oziroma
zavržena, lahko v 8 dneh od prejema sklepa
vloži pritožbo, in sicer na naslov: Ministrstvo
za šolstvo in šport, Služba za razvoj kadrov v šolstvu, Masarykova cesta 16, 1000
Ljubljana. V pritožbi morajo biti natančno
opredeljeni razlogi, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti
merila za izbiro in razporeditev kandidatov.
Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb
izbranih in razporejenih kandidatov z vzgojno-izobraževalnimi zavodi.
1.8. Sklenitev pogodb
Z izbranimi kandidati bodo vzgojno-izobraževalni zavodi, na podlagi sklepa o izbiri
in razporeditvi, sklenili pogodbe o opravljanju pripravništva na pripravniškem mestu.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Pogodbe se sklenejo najkasneje do 27. avgusta 2010, z začetkom opravljanja pripravništva 1. septembra 2010. Pogodba o zaposlitvi se sklene za določen čas, za čas
pripravništva.
En izvod podpisane pogodbe vzgojno-izobraževalni zavod pošlje ministrstvu najkasneje do 13. septembra 2010. Če kandidat
v roku, določenim z razpisom, pripravništvo
odpove, ali iz neupravičenega razloga ne
sklene delovnega razmerja, komisija na pripravniško mesto razporedi kandidata, ki je
naslednji uvrščen na prednostnem vrstnem
redu. Nadomestnim kandidatom se rok za
podpis pogodbe določi v sklepu o izbiri in
razporeditvi.
Če kandidat najkasneje do 27. avgusta
2010 iz upravičenega razloga ne sklene delovnega razmerja, ga ministrstvo kasneje
ponovno razporedi na pripravniško mesto
s sklenjenim delovnim razmerjem. Upravičeni razlogi, ki jih bo komisija za izvedbo
javnega razpisa upoštevala, so: sodelovanje
pri kulturnih, športnih in podobnih prireditvah
na državni ali mednarodni ravni ter zdravstveni razlogi. Kandidat mora udeležbo na
prireditvi izkazati s potrdilom, zdravniško potrdilo pa mu izda osebni zdravnik.
V skladu z zakonom, ki ureja delovna
razmerja, se medsebojne pravice in obveznosti določijo v pogodbi o zaposlitvi pripravnika na pripravniškem mestu.
2. Ministrstvo za šolstvo in šport razpisuje 100 volonterskih pripravniških mest, na
podlagi pogodbe o opravljanju volonterskega pripravništva za šolsko leto 2010/2011
2.1. Pogoji za prijavo
Za opravljanje volonterskega pripravništva lahko kandidirajo kandidati, ki do zaključka razpisnega roka izpolnjujejo vse
z zakonom in drugimi predpis določene izobrazbene pogoje za pripravnika v vrtcu ter
imajo manj kot šest mesecev delovnih izkušenj na področju vzgoje in izobraževanja.
Vloge kandidatov, ki ne izpolnjujejo zgoraj navedenih pogojev, bodo zavrnjene.
2.2. Merila za ocenjevanje in oblikovanje
prednostnega vrstnega reda
Če bo za opravljanje volonterskega pripravništva prijavljenih več kandidatov, kot je
razpisanih volonterskih pripravniških mest,
bodo imeli prednost pri izbiri kandidati z višjim številom točk zbranih na podlagi meril.
Merilo šolskega uspeha temelji na splošnem učnem uspehu, evidentiranem v priloženem obvestilu o uspehu pri poklicni maturi
ali spričevalu o zaključnih izpitih.
Merilo študijskega uspeha temelji na izračunu povprečne ocene vseh opravljenih
izpitov (ne pa tudi diplomskih izpitov, diplome, vaj, seminarskih nalog, hospitacij,
praktikumov in podobnega) v dodiplomskem
študijskem programu, evidentiranih v priloženem potrdilu.
Če bo na volontersko pripravništvo
v okviru izbora, izmed vlog prispelih za
opravljanje volonterskega pripravništva,
razporejenih manj kandidatov, kot je razpisanih volonterskih pripravniških mest, se
za opravljanje volonterskega pripravništva
kandidati lahko prijavijo tudi po roku, navedenem v 2.4. točki razpisa. Ministrstvo
bo kandidate na volontersko pripravniško
mesto razporejalo do zapolnitve razpisanih
mest oziroma do objave naslednjega razpisa. Prednost bodo imele vloge kandidatov,
ki bodo prej prispele.
2.3. Obvezna oblika in vsebina prijave za
opravljanje volonterskega pripravništva

Popolna vloga mora vsebovati:
– v celoti izpolnjeno Prijavnico na razpis
pripravniških mest v vrtcih oziroma šolah
(Obrazec DZS 1.243),
Izjava pod točko II. Podatki o pripravniškem mestu na Prijavnici na razpis pripravniških mest v vrtcih oziroma šolah mora
biti opremljena z ravnateljevim podpisom in
potrjena z žigom vzgojno-izobraževalnega
zavoda.
– podatki o predvidenem mentorju,
– fotokopijo dokazila o izobrazbi (diploma ali spričevalo),
– fotokopija obvestila o uspehu pri poklicni maturi, če kandidirajo za pripravniško
mesto pomočnika vzgojitelja,
– fotokopija potrdila visokošolskega zavoda o opravljenih izpitih ali fotokopijo priloge k diplomi ali overjeno fotokopijo indeksa, če kandidirajo za pripravniško mesto
vzgojitelja predšolskih otrok, svetovalnega
delavca ali vzgojitelja predšolskih otrok s posebnimi potrebami,
– pisno izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti ali na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev in da ni bil
pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.
Kandidati, ki želijo pripravništvo opravljati
v zasebnem vrtcu, morajo priložiti izjavo vrtca, da se strinja z zagotavljanjem sredstev
v skladu z zakonom in drugimi predpisi ter
v skladu s pogodbo o financiranju.
Vloga, ki bo oddana po roku določenem
v 2.4. točki razpisa mora vsebovati:
– v celoti izpolnjeno Prijavnico na razpis
pripravniških mest v vrtcih oziroma šolah
(Obrazec DZS 1.243).
Izjava pod točko II. Podatki o pripravniškem mestu na Prijavnici na razpis pripravniških mest v vrtcih oziroma šolah mora
biti opremljena z ravnateljevim podpisom in
potrjena z žigom vzgojno-izobraževalnega
zavoda
– podatki o predvidenem mentorju,
– fotokopijo dokazila o izobrazbi (diploma ali spričevalo)
– fotokopija spričevala o poklicni maturi,
če kandidirajo za pripravniško mesto pomočnika vzgojitelja,
– pisno izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti ali na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev in da ni bil
pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.
2.4. Rok za oddajo vlog, način predložitve in opremljenost vlog
Vloge se oddajo v zaprti ovojnici, osebno
ali po pošti na naslov: Ministrstvo za šolstvo
in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljub
ljana, s pripisom »Ne odpiraj – Volontersko pripravništvo v vrtcih 2010/2011« ter
z imenom, priimkom in polnim naslovom
pošiljatelja, najkasneje do 30. 4. 2010. Prijava šteje za pravočasno, če je oddana priporočeno po pošti na zadnji dan prijave, tj.
30. 4. 2010.
V primeru, da se je za opravljanje volonterskega pripravništva prijavilo manj
kandidatov kot je razpisanih mest, se bodo
upoštevale tudi vloge, ki bodo oddane po
30. 4. 2010.
2.5. Odpiranje vlog
Prvo odpiranje vlog bo potekalo predvidoma 4. 5. 2010 v prostorih ministrstva
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in ne bo javno. Če bo na volontersko pripravništvo v okviru izbora razporejenih manj
kandidatov kot je razpisanih volonterskih pripravniških mest, bo komisija vloge za opravljanje volonterskega pripravništva poslane
po 30. 4. 2010, odpirala sproti, glede na datum prispele vloge. Vloge bo odprla in ocenila komisija za izvedbo postopka javnega
razpisa, ki jo imenuje minister pristojen za
šolstvo. Pri odpiranju vlog razpisna komisija
ugotavlja popolnost vlog. Vloga je popolna,
če so predloženi vsi zahtevani dokumenti.
V primeru vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo komisija v roku 8 dni od odpiranja
vlagatelje pozvala, da vloge v roku 8 dni
dopolnijo.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane na način, ki je določen v 2.4. točki razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokumentov, ki jih zahteva besedilo razpisa in ne
bodo dopolnjene v skladu s pozivom za dopolnitev vloge.
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih kandidatov, ki ne bodo izpolnjevali
osnovnih pogojev iz točke 2.1. razpisa in
– tistih kandidatov ki v primeru, če bo
prijavljenih kandidatov več, kot je razpisanih mest ne bodo dosegle zadostnega
števila točk, na podlagi meril določenih
v 2.2. točki.
O izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah bo na podlagi predloga komisije s sklepom odločil minister.
2.6. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa
O izbiri in razporeditvi bodo vlagatelji obveščeni s sklepom ministrstva, najkasneje
v roku 60 dni od odpiranja vlog.
Kandidat, ki meni, da izpolnjuje pogoje
in merila izbire iz javnega razpisa in je bila
njegova vloga s sklepom zavrnjena oziroma
zavržena, lahko v 8 dneh od prejema sklepa
vloži pritožbo, in sicer na naslov: Ministrstvo
za šolstvo in šport, Služba za razvoj kadrov v šolstvu, Masarykova cesta 16, 1000
Ljubljana. V pritožbi morajo biti natančno
opredeljeni razlogi, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti
merila za izbiro in razporeditev kandidatov.
Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb
izbranih in razporejenih kandidatov z vzgojno-izobraževalnimi zavodi.
2.7. Sklenitev pogodb
Z izbranimi kandidati bodo vzgojno-izobraževalni zavodi, na podlagi sklepa o izbiri
in razporeditvi, sklenili pogodbe o opravljanju volonterskega pripravništva. Pogodba
o opravljanju volonterskega pripravništva se
sklene najkasneje v treh mesecih od prejema sklepa o razporeditvi na volontersko
pripravniško mesto. Pogodbe se sklene za
določen čas, za čas pripravništva.
En izvod podpisane pogodbe vzgojno-izobraževalni zavod pošlje ministrstvu.
V skladu z zakonom, ki ureja delovna
razmerja, se medsebojne pravice in obveznosti določijo v pogodbi.
Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija, ki obsega razpis in obrazec za prijavo na razpis, je na
voljo na spletnih straneh Ministrstva za šolstvo in šport, http://www.mss.gov.si (področje javni razpisi).
Za dodatne informacije lahko pokličete Valerijo Jenko (tel. 01/400-52-46)
ali pišete na elektronski naslov: valerija.jenko@gov.si.

V tem razpisu uporabljani izrazi, ki se
nanašajo na osebe in so zapisani v moški
slovnični obliki, se uporabljajo kot nevtralni
za moške in ženske.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 3212-140-0041
Ob-2420/10
Na podlagi Zakona o priznanju Republike Slovenije za poslovno odličnost (Uradni
list RS, št. 83/03 – UPB1 in 92/07) in 7. člena Pravilnika o delu Odbora za priznanja
Republike Slovenije za poslovno odličnost
(Uradni list RS, št. 3/10), objavlja Vlada Republike Slovenije Odbor za priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost
javni razpis
za zbiranje vlog za Priznanje Republike
Slovenije za poslovno odličnost
za leto 2010
1. Predmet in namen razpisa
Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost (v nadaljevanju: PRSPO) je
najvišje priznanje Republike Slovenije za
dosežke na področju kakovosti proizvodov
in storitev ter kakovosti poslovanja kot rezultat razvoja znanja in inovativnosti. Priznanje
spodbuja slovenske organizacije k uvajanju
sistemov sodobnega, učinkovitega in celovitega doseganja kakovosti ter hkrati daje
prejemnikom priznanja večjo moč pri njihovi
konkurenčnosti doma in v svetu.
Priznanje podeljuje Odbor za PRSPO,
ki lahko podeli tudi diplome za posebne dosežke in diplome (zlate, srebrne in bronaste)
za dosežene točke v procesu ocenjevanja
PRSPO (http://www.mirs.si).
2. Pogoji in merila za sodelovanje
Na razpis se lahko prijavijo slovenske
organizacije v zasebnem in javnem sektorju
(v nadaljevanju: organizacije), v naslednjih
treh kategorijah:
– organizacije z več kot 250 zaposlenimi
na področju zasebnega sektorja,
– organizacije z 250 ali manj zaposlenimi
na področju zasebnega sektorja,
– organizacije na področju javnega sektorja.
V kategoriji organizacij na področju javnega sektorja lahko sodelujejo: državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti in osebe javnega prava, ki so proračunski
uporabniki, ter druge pravne in fizične osebe
zasebnega prava, ki opravljajo nepridobitno
dejavnost in izkažejo delovanje v javnem
interesu.
3. Priprava vloge na razpis
Vloga mora biti napisana v slovenskem
jeziku na podlagi prevoda meril evropskega
modela odličnosti EFQM 2003, ki ustrezajo
posameznim kategorijam. Vlogo je potrebno oddati v enem izvodu v tiskani obliki in
v enem izvodu v elektronski obliki na elektronskem nosilcu podatkov v pdf formatu
(font velikosti najmanj 10 pik). Obsega naj
največ 75 strani (za organizacije z več kot
250 zaposlenimi na področju zasebnega sektorja in za organizacije na področju javnega
sektorja), oziroma ima največ 35 strani (za
organizacije z 250 ali manj zaposlenimi na
področju zasebnega sektorja); v okviru teh
75, oziroma 35 strani mora vloga vsebovati:
– kazalo (vsebine),
– pregled (povzetek), ki naj na največ
štirih straneh opiše prijavitelja in njegovo
dejavnost (npr. zgodovino, organizacijsko
shemo, izdelke oziroma storitve, odjemalce, poslovno okolje ter doseženo kakovost
in poslovno odličnost),
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– opis izpolnjevanja meril, tj. dokaze
o prijaviteljevi odličnosti, ki temeljijo na dejstvih in podatkih, in so predstavljeni skladno
z merili modela odličnosti. Vloga mora vsebovati poleg ostalih dokazov o prijaviteljevi
odličnosti v skladu z merili modela odličnosti, najmanj triletne podatke o sistematičnem spremljanju vsaj treh od štirih navedenih rezultatov: zadovoljstva odjemalcev,
zadovoljstva zaposlenih, rezultatih vplivov
na družbo in ključnih rezultatov delovanja
v organizaciji.
K samoocenitveni vlogi je potrebno priložiti originalno izpolnjeno, podpisano in požigosano prijavnico za sodelovanje.
4. Razpisna dokumentacija: razpisna
dokumentacija z dodatnimi informacijami je
dosegljiva na spletni strani Urada RS za
meroslovje, http://www.mirs.si, oziroma pri
sodelavki v sprejemni pisarni Urada RS za
meroslovje, Grudnovo nabrežje 17, 1000
Ljubljana, vsak delavnik, od 9. do 15.30,
razen v petek od 9. do 14.30. Obsega informacije o prijavi, terminski načrt, prijavnico
in brošuro z merili modela odličnosti EFQM
2003.
5. Oddaja vlog
Vloge morajo prispeti na naslov Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Urad RS za meroslovje, Grudnovo
nabrežje 17, 1000 Ljubljana, do dne 26. 5.
2010. Kot pravočasne se štejejo vse vloge,
ki so do tega dne oddane na pošti s priporočeno pošiljko ali istega dne dostavljene
v sprejemno pisarno na zgornjem naslovu
urada, do 16. ure.
Za pravilno označene se bodo štele vloge, ki bodo poslane v zaprtih ovojnicah, na
ovojnici pa bodo imele pripis »Ne odpiraj –
priznanje Republike Slovenije za poslovno
odličnost«.
Za pravilno pripravljene se bodo štele
vloge, ki bodo skladne z določili točke 3.
tega razpisa.
6. Odpiranje in pregled vlog: odpiranje
vlog bo potekalo dne 28. 5. 2010, na Uradu
RS za meroslovje, ob 13. uri.
7. Evalvacija
Po merilih iz točke 3. tega razpisa bodo
skupine neodvisnih slovenskih ocenjevalcev
PRSPO ocenile njihove vloge. Kriteriji, ki
jih ocenjevalci uporabljajo za ocenjevanje
organizacij, so enaki kriterijem evropske
nagrade za odličnost ter večine nacionalnih nagrad v Evropi in temeljijo na modelu
odličnosti EFQM.
Vse organizacije bodo ocenjevalci obiskali z namenom ocenitve ravni dosežene
odličnosti poslovanja organizacije. V kategoriji organizacij z več kot 250 zaposlenimi
na področju zasebnega sektorja bodo obiski
na lokacijah potekali v okviru do dveh delovnih dni, za ostale v okviru enega delovnega
dne.
8. Dodatne informacije: za dodatne informacije se obrnite na Loredano Leon, Urad
RS za meroslovje po elektronski pošti: loredana.leon@gov.si ali tel. 01/400-83-78,
01/244-27-00.
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo
Urad RS za meroslovje
Št. 163/2010
Ob-2496/10
Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju:
MK) na podlagi 64. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni
list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08 in 4/10) ter
v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega
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poziva in javnega razpisa (Uradni list RS,
št. 93/05) in Pravilnikom o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št. 109/02, 25/04 in
104/05) objavlja
javni ciljni razpis
za financiranje štipendij in šolnin
s pričetkom v šolskem letu 2010/2011
za ustvarjalce in poustvarjalce
na področju umetnosti in nekatere
poklice v umetnosti, ki jih je potrebno
posebej podpirati
(razpis, oznaka JPR21-ŠTIP-2010)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa so:
– štipendije s sofinanciranjem šolnine za
izpopolnjevanje in študij (z javno veljavnostjo) v tujini na področjih umetnosti in AV
kulture (Š-1),
– štipendije s sofinanciranjem šolnine za
podiplomski študij v Republiki Sloveniji (z
javno veljavnostjo) na področjih umetnosti
in AV kulture (Š-2),
– štipendije s sofinanciranjem šolnine za
nekatere poklice v umetnosti, ki jih je potrebno posebej podpirati (Š-3).
V tem razpisu uporabljeni izrazi, ki se
nanašajo na osebe in so zapisani v moški
slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni
za ženski in moški spol.
2. Osnovna pravila in področja razpisa
Razpis je namenjen nadarjenim posameznikom, ki delujejo na področjih iz točke 1.
in posameznikom, ki se želijo usposobiti za
nekatere poklice v umetnosti, ki jih je potrebno posebej podpirati.
Področja umetnosti, na katerih bodo kandidati za štipendijo delovali po končanem izobraževanju kot ustvarjalci ali poustvarjalci,
so: glasbene, intermedijske, uprizoritvene in
vizualne umetnosti ter AV kultura.
Nekateri poklici v umetnosti, ki jih je potrebno posebej podpirati, za katere se bodo
izobraževali kandidati za štipendijo na področju umetnosti, so:
– plesalec (sodobni ples), koreograf,
igralec – animator lutk, oblikovalec svetlobe
na področju uprizoritvenih umetnosti (oblikovanje za uprizoritev – za oder), radijski režiser (področje: uprizoritvene umetnosti),
– baletni plesalec, dirigent za zbor, dirigent za simfonični orkester (področje: glasba),
– filmski scenarist, računalniški filmski
animator, filmski montažer, filmski producent
(področje: AV kultura),
– kostumograf, gledališki in filmski scenograf (vizualne umetnosti),
– avtor za intermedijske umetnosti (področje: intermedijske umetnosti).
Razpis je prednostno namenjen podiplomskim študentom. Štipendije in deleži
šolnin za dodiplomski študij v tujini se dodelijo le izjemoma, praviloma za smeri, ki jih ni
na šolah v Republiki Sloveniji.
Štipendije in deleži šolnin za podiplomsko izobraževanje se dodelijo za največ dve
leti. Štipendije in deleži šolnin se na enem
razpisu lahko podelijo za največ eno stopnjo
šolanja. Štipendisti, ki imajo že sklenjeno
pogodbo z MK za sofinanciranje v šolskem
letu 2010/2011, na tem razpisu ne morejo
ponovno kandidirati.
Študent ne sme v času štipendiranja MK
istočasno prejemati druge štipendije iz državnega proračuna RS, prav tako ne delovne štipendije MK.
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V času prejemanja štipendije morajo imeti kandidati status študenta za polni študijski
čas, ne smejo biti samozaposleni v kulturi,
v delovnem razmerju ali upokojeni. Študent
za polni študijski čas je oseba, katere primarna dejavnost je študij (v nadaljevanju:
študent za polni študijski čas).
Višina mesečne štipendije za podiplomski študij v RS je 325,00 EUR, višina mesečne štipendije za študij v tujini pa 651,00
EUR. Ministrstvo lahko krije študentu delež
šolnine do največ 50% oziroma do največ
2.000,00 EUR. Ministrstvo lahko sofinancira šolnino le v primeru, da je navedena
v prijavi, da so priložene ustrezne priloge (ki
izkazujejo višino šolnine) in da ne vključuje
drugih stroškov. Če ustreznih prilog ni ali če
ni izpolnjen prijavni obrazec v polju za šolnino, se šteje, da prošnja za šolnino ni bila
vložena. Višina sofinanciranja šolnine za
študij v RS je praviloma 202,00 EUR letno,
le izjemoma je lahko višja za smeri, ki jih
ne sofinancira Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo. Štipendija se izplačuje za 12 mesecev v šolskem letu oziroma
toliko mesecev v šolskem letu, kolikor traja
študij. Šolnina ne vključuje vpisnine, stroškov nastanitve, članstva v organizacijah,
literature in morebitnih drugih stroškov.
Kandidat se lahko na razpis prijavi samo
z eno vlogo, in sicer samo za eno smer na
eni izobraževalni instituciji. V primeru, da
vloži več vlog, oziroma vlogo za več študijskih smeri ali vlogo za isto študijsko smer
na več izobraževalnih ustanovah, bodo take
vloge zavržene.
Kandidati, ki za štipendije za izobraževanje, ki ustrezajo profilom za razpis JPR22ŠTIPH-2010 (podiplomski humanistični študiji na področju kulture, opisanih v razpisu)
se na ta razpis ne morejo prijaviti.
Štipendij se ne podeljuje za absolventski
staž. Štipendij se ne podeljuje za dodiplomski študij v Republiki Sloveniji.
Prejemniki štipendije se zavežejo, da
bodo po končanem šolanju delovali v Republiki Sloveniji ali v drugih državah Evropske
unije predstavljali in promovirali slovensko
kulturo vsaj toliko časa, kot so prejemali štipendijo in da bodo o tem predložili ustrezna
dokazila.
Kandidat ne sme biti starejši od 30 oziroma 35 let za nekatere poklice v umetnosti,
ki jih je potrebno posebej podpirati (Š-3)
(letnica rojstva 1980 oziroma 1975).
3. Splošni pogoji za sodelovanje na razpisu
Kandidat mora imeti končano najmanj
izobrazbeno stopnjo pred tisto, za katero se
prijavlja, in ta ne sme biti nižja od končane
štiriletne srednje šole s končano maturo (zaključnim izpitom), katere povprečna ocena
ni nižja od 3,0. Kandidat mora do izteka
razpisnega roka priložiti dokazilo o končani
maturi (zaključnem izpitu) in izračun povprečne ocene.
Kandidat, ki končuje dodiplomsko ali podiplomsko izobraževanje in se vpisuje na
podiplomski ali doktorski študij, priloži diplomo/magisterij (ali potrdilo o opravljeni diplomi/magisteriju) in izračun povprečne ocene
študija oziroma študija in oceno diplome do
izteka razpisnega roka. Povprečna ocena
študija ne sme biti nižja od 8,0 oziroma 7,0
z oceno diplome najmanj 9,0.
Izjemoma lahko kandidat priloži izjavo,
da bo najpozneje do vključno 30. 6. 2010
predložil dokazilo o končani stopnji šolanja
(diplomo oziroma magisterij) oziroma potrdi-

lo o opravljeni diplomi/magisteriju, če ustrezna institucija dokazila o dokončanju študija
do izteka razpisnega roka še ni izdala.
Kandidat mora torej imeti končano izobrazbeno stopnjo pred tisto, za katero se
prijavlja, pri čemer ta ne sme biti nižja od
končane pete stopnje, končane štiriletne
srednje šole in o tem priložiti dokazilo:
– če se vpisuje na dodiplomski študij:
maturitetno spričevalo oziroma dokazilo
o opravljenem zaključnem izpitu in izpis
ocen z izračunom povprečne ocene do izteka razpisnega roka (dokazila ni mogoče
priložiti kasneje);
– če se vpisuje na podiplomski študij:
diplomo in izpis ocen z izračunom povprečne ocene oziroma povprečne ocene študija in oceno diplome do izteka razpisnega
roka (izjemoma lahko diplomo predloži do
vključno 30. 6. 2010, če je ustrezna ustanova še ni izdala; izpis ocen s povprečno
oceno študija pa že do izteka razpisnega
roka);
– če se vpisuje na doktorski študij: magisterij in izpis ocen z izračunom povprečne ocene do zaključka izteka razpisnega
roka (izjemoma lahko magisterij predloži do
vključno 30. 6. 2010, če ga ustrezna ustanova še ni izdala; izpis ocen s povprečno
oceno pa že do izteka razpisnega roka);
– če gre za neposredni prehod na doktorski študij: diplomo in izpis ocen z izračunom povprečne ocene na magisteriju ter
sklep o neposrednem prehodu na doktorski
študij do izteka razpisnega roka (izjemoma
lahko sklep predloži ob vpisu, če ga ustrezna ustanova še ni izdala);
– če je kandidat končal kakšno višjo stopnjo šolanja, priloži tudi dokazilo in ocene
o tem.
Kandidat z oddajo vloge dovoljuje 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.
3.1 Za štipendije s sofinanciranjem šolnin za izpopolnjevanje in študij (z javno veljavnostjo) v tujini na področjih umetnosti
in AV kulture (obrazec Š-1) lahko zaprosijo
posamezniki:
– s statusom študenta za polni študijski
čas;
– ki se bodo izobraževali za ustvarjalce
in poustvarjalce na področju umetnosti;
– ki v času štipendiranja niso v delovnem
razmerju, nimajo statusa samozaposlenega
v kulturi in niso upokojeni;
– katerih dosedanji učni/študijski uspeh
ni nižji:
1. na maturi od povprečne ocene 3,0
oziroma,
2. na vseh višjih stopnjah od povprečne
ocene brez diplome 8,0 oziroma 7,0 z oceno
diplome najmanj 9,0;
– ki niso starejši od 30 let (šteje letnica
rojstva 1980);
– ki sofinanciranja za isti namen še niso
prejemali;
– ki se prijavljajo za štipendijo za podiplomski študij ali izpopolnjevanje v tujini,
za dodiplomski študij v tujini le izjemoma,
praviloma za smeri, ki jih ni v RS;
– s stalnim bivališčem v RS (potrdilo
o stalnem bivališču, fotokopija potnega lista
ali osebne izkaznice – obe strani);
– ki v času štipendiranja MK ne prejemajo drugih štipendij iz državnega proračuna
RS, prav tako ne delovne štipendije MK;
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– ki so se na razpis prijavili samo z eno
vlogo, in sicer samo za eno smer, na eni
izobraževalni instituciji;
– ki v šolskem letu 2010/2011 nimajo
statusa absolventa;
– ki se ne vpisujejo ponovno v isti letnik;
– ki imajo končano stopnjo šolanja (dokazilo), ki ni nižja od štiriletne srednje šole in
bodo do zaključka razpisnega roka predložili
dokazilo o končani predhodni stopnji šolanja pred tisto, za katero se prijavljajo (oz.
diplomo/magisterij najpozneje do vključno
30. 6. 2010, če dokazila ustrezna ustanova
še ni izdala);
– ki ne ustreza profilom za razpis JPR22ŠTIPH-2010 (podiplomski humanistični študiji na področjih kulture, opisanih v razpisu).
3.2 Za štipendije s sofinanciranjem šolnine za podiplomski študij v Republiki Sloveniji
(z javno veljavnostjo) na področjih umetnosti
in AV kulture (obrazec Š-2) lahko kandidirajo
diplomanti:
– s statusom podiplomskega študenta za
polni študijski čas;
– ki se bodo izobraževali za ustvarjalce
in poustvarjalce na področju umetnosti;
– ki v času štipendiranja niso v delovnem
razmerju, nimajo statusa samozaposlenega
v kulturi in niso upokojeni;
– ki niso starejši od 30 let (šteje letnica
rojstva 1980);
– ki so dosegli pri predhodnem (dodiplomskem ali podiplomskem) študiju najmanj povprečno oceno 8,0 brez ocene diplome oziroma 7,0 z oceno diplome najmanj
9,0;
– ki štipendije za isti namen še niso prejemali;
– ki v času štipendiranja MK ne prejemajo drugih štipendij iz državnega proračuna
RS, prav tako ne delovne štipendije MK;
– ki se prijavljajo za podiplomski študij
v RS;
– s stalnim bivališčem v RS (potrdilo
o stalnem bivališču, fotokopija potnega lista
ali osebne izkaznice – obe strani);
– ki so se na razpis prijavili samo z eno
vlogo, in sicer samo za eno smer na eni izobraževalni instituciji;
– ki v šolskem letu 2010/2011 nimajo
statusa absolventa;
– ki se ne vpisujejo ponovno v isti letnik;
– ki so diplomirali ali končali magisterij in
bodo predložili diplomo oziroma magisterij
do izteka razpisnega roka (oziroma najpozneje do vključno 30. 6. 2010, če dokazila
ustrezna ustanova še ni izdala);
– ki ne ustreza profilom za razpis JPR22ŠTIPH-2010 (podiplomski humanistični študiji, katerih študenti bodo po končanem šolanju delovali na področjih kulture, opisanih
v razpisu).
3.3 Za štipendije s sofinanciranjem šolnine za nekatere poklice v umetnosti, ki jih
je potrebno posebej podpirati (obrazec Š-3)
lahko zaprosijo posamezniki:
– ki so končali najmanj peto stopnjo izobrazbe (oziroma predhodno stopnjo šolanja);
– ki se bodo izobraževali za nekatere
poklice v umetnosti, ki jih je potrebno posebej podpirati, navedene v tretjem odstavku
2. točke razpisa;
– katerih dosedanji učni/študijski uspeh
ni nižji:
1. na maturi od povprečne ocene 3,0
(dobro) oziroma

2. na vseh višjih stopnjah od povprečne
ocene 8,0 brez ocene diplome oziroma 7,0
z oceno diplome najmanj 9,0;
– ki sofinanciranja za isti namen še niso
prejemali;
– ki niso starejši od 35 let (šteje letnica
rojstva 1975);
– imajo v času šolanja status študenta za
polni študijski čas;
– v času štipendiranja niso v delovnem
razmerju, nimajo statusa samozaposlenega
v kulturi in niso upokojeni;
– se ne prijavljajo za štipendiranje za
dodiplomski študij v RS;
– ki se prijavljajo za štipendijo za podiplomski študij v tujini, za dodiplomski študij
v tujini le izjemoma, praviloma za smeri, ki
jih ni v RS;
– ki v času štipendiranja MK ne prejemajo drugih štipendij iz državnega proračuna
RS, prav tako ne delovne štipendije MK;
– s stalnim bivališčem v RS (potrdilo
o stalnem bivališču, fotokopija potnega lista
ali osebne izkaznice – obe strani);
– ki so se na razpis prijavili samo z eno
vlogo, in sicer samo za eno smer, na eni
izobraževalni instituciji;
– ki v šolskem letu 2010/2011 nimajo
statusa absolventa;
– ki se ne vpisujejo ponovno v isti letnik;
– ki imajo končano stopnjo šolanja (dokazilo), ki ni nižja od štiriletne srednje šole
in bodo najpozneje do zaključka razpisnega
roka predložili dokazilo o končani predhodni
stopnji šolanja, pred tisto za katero se prijavljajo (oziroma diplomo/magisterij najpozneje do vključno 30. 6. 2010, če dokazila
ustrezna ustanova še ni izdala);
– ki ne ustreza profilom za razpis JPR22ŠTIPH-2010 (podiplomski humanistični študiji, katerih študenti bodo po končanem šolanju delovali na področjih kulture, opisanih
v razpisu).
3.4 Kandidati morajo vlogo za razpis podati tako, da so vsi podatki jasno razvidni
in podani v uradnem jeziku RS. Prevodu
obveznih prilog uradnih dokumentov (javnih
listin), dokazil (npr. o sprejetju v študijski
program, o trajanju šolanja) in priporočil pa
mora biti priložen izvirnik ali fotokopija izvirnika. Devizne vrednosti morebitnih šolnin
morajo biti preračunane v uradno valuto RS
(EUR) po paritetnem tečaju Banke Slovenije – referenčni tečaj ECB, ki velja na dan
prijave.
3.5 Izpolnjevanje splošnih razpisnih pogojev za sodelovanje na razpisu:
Izpolnjevanje splošnih pogojev ugotavlja
komisija za odpiranje vlog, ki jo za razpisano področje, 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. Vloga,
ki ne bo pravočasna, popolna ali je ne bo
vložila upravičena oseba, bo izločena iz nadaljnjega postopka in zavržena s sklepom
ministrice.
V primeru naknadne ugotovitve, da vloga
ne izpolnjuje katerega od splošnih pogojev,
bo pristojni uslužbenec, predlagal zavržbo
oziroma zavrnitev vloge.
Ministrstvo lahko, v primeru naknadne
ugotovitve o neizpolnjevanju splošnih pogojev, kadarkoli v postopku in tudi po že
izdani dokončni odločbi o izboru kandidata, spremeni odločitev in s kandidatom ne
sklene pogodbe (oziroma se v primeru, da
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kandidat ne predloži vseh dokazil, šteje, da
je odstopil od vloge).
4. Razpisni kriteriji
4.1 Kakovost in uspešnost kandidata za
štipendije s sofinanciranjem šolnin za izpopolnjevanje in študij v tujini na področjih
umetnosti in AV kulture (Š-1) in štipendije
s sofinanciranjem šolnine za podiplomski
študij v Republiki Sloveniji (z javno veljavnostjo) na področjih umetnosti in AV kulture
(Š- 2):
Splošni kriteriji:
– avtorska dela, nagrade in priznanja (na
mednarodni ali državni ravni; s samostojnim
ali skupinskim prispevkom), uvrstitve, dosežki, strokovna praksa (do 20 točk),
– medijski odzivi, omembe odmevnost,
prepoznavnost v strokovni javnosti (do 10
točk),
– strokovne reference, priporočila, uspešno opravljeni morebitni zahtevnejši sprejemni izpiti (do 20 točk),
– tehtnost vsebinske obrazložitve in utemeljitve (npr. motivacijsko pismo, izbrani
študijski program, povezava med študijskim
programom in področjem delovanja ipd.) (do
20 točk),
– učni oziroma študijski uspeh (do 20
točk).
Prednostni kriterij:
– podiplomski študij v tujini (do 10 točk).
4.2. Kakovost in uspešnost kandidata za
štipendije za izobraževanje za nekatere poklice v umetnosti, ki jih je potrebno posebej
podpirati (Š-3):
Splošni kriteriji:
– avtorska dela, nagrade, priznanja, udeležbe, omembe, strokovna praksa (do 20
točk),
– kakovost, uspešnost in izvirnost kandidatovega dosedanjega delovanja na področju, za katerega se prijavlja, medijski odzivi,
odmevnost (do 10 točk),
– referenčno mnenje strokovnjaka, priporočila, prepoznavnost v strokovni javnosti,
uspešno opravljeni morebitni zahtevnejši
sprejemni izpiti (do 20 točk),
– tehtnost vsebinske obrazložitve in utemeljitve (npr. motivacijsko pismo, izbrani
študijski program, povezava med študijskim
programom in področjem delovanja ipd.) (do
20 točk),
– učni oziroma študijski uspeh (do 20
točk),
Prednostni kriterij:
– podiplomski študij v tujini (do 10 točk).
5. Uporaba kriterijev
Povzetek načina ocenjevanja:
Pri ocenjevanju oziroma vrednotenju je
spodnja meja, pri kateri je kandidate še možno sofinancirati, 71 od 100 možnih točk,
vendar v okviru finančnih možnosti. Izbrani
bodo tisti kandidati, ki bodo v postopku izbire ocenjeni višje. Število izbranih kandidatov
in višina odobrenih sredstev je odvisna od
skupnega števila prejetih točk (od 71 do 100
točk) in razpoložljivih sredstev.
V primeru, da ima več kandidatov isto
število točk, ima najprej prednost kandidat,
ki se vpisuje na višjo stopnjo študija, za tem
pa kandidat z višjo povprečno študijsko oceno glede na ustrezno potrdilo o ocenah.
Splošni razpisni kriteriji bodo pri presoji vlog na posameznem področju smiselno
uporabljeni glede na strokovno področje.
Splošni razpisni kriteriji so ovrednoteni s točkami na ocenjevalnih listih, dostopnih na
vpogled v razpisni dokumentaciji. (Ocenjevalni listi so dvojni: za kandidate za študij na
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umetniških področjih in področju AV kulture
Š-1 in Š-2 in za kandidate za nekatere poklice v umetnosti, ki jih je potrebno posebej
podpirati Š-3.) Najvišje možno število prejetih točk je 100, od tega 90 točk za splošne
kriterije in 10 točk za prednostni kriterij.
Ocenjevanje vlog bo potekalo opisno
po naslednji vrednostni lestvici: vrhunsko
(96–100 točk), kakovostno (71–95 točk),
manj zadovoljivo (do 70 točk).
Strokovna komisija bo poleg izbranih
kandidatov oblikovala tudi rezervno listo
kandidatov (po prioritetnem seznamu), ki
bodo lahko prejemali štipendijo v primeru,
če se zaradi odstopa ali nepredložitve dokazil (npr. o končani predhodni stopnji izobraževanja, o sprejetju v študijski program ipd.)
katerega izmed prvotno izbranih kandidatov,
sprostijo finančna sredstva. Na rezervno listo se lahko uvrstijo kandidati, ki dosežejo
vsaj 71 točk in zaradi omejitve finančnih
sredstev niso bili izbrani v sofinanciranje.
Kandidatom z rezervne liste se dodelijo finančna sredstva po vrstnem redu, ki ga določi strokovna komisija, glede na področje,
na katerem so se sprostila sredstva in glede
na doseženo število točk. Če na tem področju ni kandidatov na rezervni listi, se sredstva lahko dodelijo tudi na drugem področju,
in sicer kandidatu z najvišjim številom doseženih točk ne glede na področje. V primeru,
da je več kandidatov z različnih področij
z enakim številom točk, pa se dodelijo na
področju z najmanj izbranimi kandidati.
6. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev razpisa JPR21-ŠTIP-2010 namenjenih
štipendiranju v letu 2010
Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev
za šolsko leto 2010/2011 znaša 80.000,00
EUR proračunskih sredstev do konca leta
2010.
Ministrstvo bo izbralo kandidate po postopku, ki ga določa Zakon o uresničevanju
javnega interesa za kulturo in Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa in
predvidoma do vrednosti, določene s tem
razpisom.
7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2010,
oziroma v plačilnih rokih, kot jih zahteva
Zakon o izvrševanju proračunov RS za leto
2010 in 2011 (Uradni list RS, št. 99/09).
8. Razpisni rok: razpisni rok se prične
2. 4. 2010 in se izteče 3. 5. 2010.
9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavne obrazce za posamezno vrsto
štipendij (prijavni obrazec 1 – identifikacijski obrazec in prijavni obrazec 2 – kontrolni
obrazec),
– vzorca ocenjevalnega lista.
9.1 Kandidati za štipendije pod 3.1 (študij
v tujini) morajo predložiti:
Obvezne sestavine vloge:
– izpolnjen in podpisan prijavni obrazec
1 Š-1,
– izpolnjen in podpisan prijavni obrazec
2 Š-1 (kontrolni obrazec),
– življenjepis, ki vključuje tudi motivacijsko pismo z referencami, predstavitvami,
medijskimi odzivi, bibliografijo, seznamom
del, objavami in kritikami (če obstajajo), dokazili o opravljenih praksah, terenskim delom ipd.,
– fotokopijo dokazila o končani stopnji
šolanja (z javno veljavo) pred tisto, za katero se kandidat prijavlja (s prevodom), tj.
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vsaj mature (zaključnega izpita) ali diplome
oziroma magisterija. Izjemoma lahko kandidat, ki se vpisuje na podiplomski študij,
priloži izjavo, da bo najpozneje do vključno
30. 6. 2010 predložil dokazilo o končani
stopnji šolanja (diplomo oziroma magisterij)
oziroma potrdilo o opravljeni diplomi/magisteriju, če ustrezna institucija dokazila o dokončanju študija do izteka razpisnega roka
še ni izdala,
– potrdilo šole o vseh opravljenih izpitih
z razvidnimi ocenami (kopija indeksa ni veljavna; če ni možno pridobiti drugega dokumenta, je veljavna le, če je notarsko potrjena) oziroma dokazilo, iz katerega je razvidna
povprečna ocena oziroma povprečna ocena
in ocena diplome/magisterija. V primerih, da
je kandidat v času prijave:
– vpisan v prvi letnik dodiplomskega
študija, predloži spričevalo mature (zaključnega izpita) z ocenami (ali če morebitni
vzporedni študij še poteka in je kandidat
zaključil najmanj en letnik, lahko predloži
tudi te ocene);
– vpisan v drugi ali višji letnik študija,
za katerega se prijavlja, vse ocene tega
študija z izračunom povprečne ocene (brez
ocene diplome) oziroma pretvorbo v slovenski sistem ocenjevanja;
– vpisan v drugo ali višje leto študija, ki
ga prijavlja, pa študij ni ocenjen z ocenami,
predloži spričevalo in ocene zadnjega, v celoti končanega študija.
Navedene ocene bodo nato upoštevane
pri ocenjevanju kandidata.
– mnenje referenčnega strokovnjaka
s področja za katerega se kandidat prijavlja
o kandidatovem delu, dosežkih, ki ni starejše od 6 mesecev od izteka razpisnega roka
z lastnoročnim podpisom strokovnjaka (s
prevodom),
– opis študijskega programa (informacija o poteku, trajanju študija in predmetniku
z opisom temeljnih predmetov za celotni
študij), oziroma študijski program, ki ga izda
šola (s prevodom),
– potrdilo šole o stroških morebitne letne
šolnine (s prevodom) (če ga ni mogoče pridobiti za šolsko leto za katerega se prijavlja,
pa za predhodno leto za enake študijske
pogoje),
– dokazilo o trajanju šolanja, če gre za
dodiplomski študij (s prevodom),
– dokazilo o stalnem bivališču (lahko tudi
fotokopija potnega lista ali osebne izkaznice
– obe strani),
– potrdilo o vpisu v šolsko leto 2010/2011
(v primeru neposrednega prehoda na doktorski študij tudi sklep o neposrednem prehodu): kandidati, ki so že sprejeti v študijski
program, ga morajo predložiti do konca razpisnega roka.
Drugi izbrani kandidati so ga dolžni predložiti takoj, ko je to mogoče oziroma najkasneje do vključno 25. 10. 2010. Če se študij
prične v spomladanskem semestru, pa najpozneje do 1. 3. 2011. V tem primeru mora
vlogi priložiti izjavo, da bo najpozneje do
vključno 25. 10. 2010 oziroma do vključno
1. 3. 2011 predložil potrdilo o vpisu.
Druge sestavine vloge so: dokazilo o objavah v znanstvenih publikacijah (dokazilo:
kopija naslovnih strani, kazala in kolofona),
dokazilo o objavah in izdajah avtorskih del,
medijski odzivi, fotokopije dokazil o uspehih
in nagradah od leta 2007 (nagrade, uvrstitve, priznanja in udeležbe na državni ali
mednarodni ravni), utemeljitev izbora študija, šole oziroma mentorja, pooblastilo, doka-

zilo o opravljenih praksah in mednarodnem
sodelovanju ipd.
9.2 Kandidati za štipendije pod 3.2 (podiplomski študij v RS) morajo predložiti:
Obvezne sestavine vloge:
– izpolnjen in podpisan prijavni obrazec
1 Š-2,
– izpolnjen in podpisan prijavni obrazec
2 Š-2 (kontrolni obrazec),
– življenjepis, ki vključuje tudi motivacijsko pismo z referencami, predstavitvami,
medijskimi odzivi, bibliografijo, seznamom
del, objavami in kritikami (če obstajajo), dokazili o opravljenih praksah, terenskim delom ipd.,
– fotokopijo dokazila o končani stopnji
šolanja (z javno veljavo) pred tisto, za katero
se kandidat prijavlja (s prevodom), tj. vsaj diplome oziroma magisterija. Izjemoma lahko
kandidat, ki se vpisuje na podiplomski študij,
priloži izjavo, da bo najpozneje do vključno
30. 6. 2010 predložil dokazilo o končani
stopnji šolanja (diplomo oziroma magisterij)
oziroma potrdilo o opravljeni diplomi/magisteriju, če ustrezna institucija dokazila o dokončanju študija do izteka razpisnega roka
še ni izdala,
– potrdilo šole o vseh opravljenih izpitih z razvidnimi ocenami (kopija indeksa
ni veljavna; če ni možno pridobiti drugega
dokumenta, je veljavna le, če je notarsko
potrjena) oziroma dokazilo, iz katerega je
razvidna povprečna ocena in ocena diplome/magisterija. V primerih, da je kandidat
v času prijave:
– vpisan v prvi letnik vse ocene dodiplomskega študija z izračunano povprečno
oceno (brez ocene diplome);
– vpisan v drugi ali višji letnik študija,
ki ga prijavlja, vse ocene tega študija z izračunom povprečne ocene oziroma pretvorbo v slovenski sistem ocenjevanja (ali če
morebitni vzporedni študij še poteka in je
kandidat zaključil najmanj en letnik, lahko
predloži tudi te ocene);
– vpisan v drugo ali višje leto študija, ki
ga prijavlja, pa študij ni ocenjen z ocenami,
predloži spričevalo in ocene zadnjega, v celoti končanega študija.
Navedene ocene bodo nato upoštevane
pri ocenjevanju kandidata.
– obrazložitev študijske teme, ki jo bo
raziskoval podiplomec;
– mnenje referenčnega strokovnjaka
s področja za katerega se kandidat prijavlja
o kandidatovem delu, dosežkih, ki ni starejše od 6 mesecev od izteka razpisnega roka
z lastnoročnim podpisom strokovnjaka (s
prevodom);
– potrdilo šole o stroških morebitne letne šolnine (če ga ni mogoče pridobiti za
šolsko leto za katerega se prijavlja, pa za
predhodno leto za enake študijske pogoje)
(s prevodom);
– dokazilo o stalnem bivališču (lahko tudi
fotokopija potnega lista ali osebne izkaznice
– obe strani);
– potrdilo o vpisu v šolsko leto 2010/2011
(v primeru neposrednega prehoda na doktorski študij tudi sklep o neposrednem prehodu): kandidati, ki so že sprejeti v študijski
program, ga morajo predložiti do konca razpisnega roka.
Drugi izbrani kandidati so ga dolžni predložiti takoj, ko je to mogoče oziroma najkasneje do vključno 25. 10. 2010. Če se
študij prične v spomladanskem semestru,
pa najpozneje do vključno 1. 3. 2011. V tem
primeru mora vlogi priložiti izjavo, da bo naj-
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pozneje do vključno 25. 10. 2010 oziroma
do 1. 3. 2011 predložil potrdilo o vpisu.
Druge sestavine vloge: dokazilo o objavah v znanstvenih publikacijah (dokazilo:
kopija naslovnih strani, kazala in kolofona),
dokazilo o objavah in izdajah avtorskih del,
medijski odzivi, fotokopije dokazil o uspehih
in nagradah od leta 2007 (nagrade, uvrstitve, priznanja in udeležbe na državni ali
mednarodni ravni), utemeljitev izbora študija, šole oziroma mentorja, pooblastilo, dokazilo o opravljenih praksah in mednarodnem
sodelovanju ipd.
9.3 Kandidati za štipendije pod 3.3 (nekateri poklici v umetnosti, ki jih je potrebno
posebej podpirati) morajo predložiti:
Obvezne sestavine vloge:
– izpolnjen in podpisan prijavni obrazec
1 Š-3,
– izpolnjen in podpisan prijavni obrazec
2 Š-3 (kontrolni obrazec),
– življenjepis, ki vključuje tudi motivacijsko pismo z referencami, predstavitvami,
medijskimi odzivi, bibliografijo, seznamom
del, objavami in kritikami (če obstajajo), dokazili o opravljenih praksah, terenskim delom ipd.,
– fotokopijo dokazila o končani stopnji
šolanja (z javno veljavo) pred tisto, za katero se kandidat prijavlja (s prevodom), tj.
vsaj mature (zaključnega izpita) ali diplome
oziroma magisterija. Izjemoma lahko kandidat, ki se vpisuje na podiplomski študij,
priloži izjavo, da bo najpozneje do vključno
30. 6. 2010 predložil dokazilo o končani
stopnji šolanja (diplomo oziroma magisterij)
oziroma potrdilo o opravljeni diplomi/magisteriju, če ustrezna institucija dokazila o dokončanju študija do izteka razpisnega roka
še ni izdala,
– potrdilo šole o vseh opravljenih izpitih z razvidnimi ocenami (kopija indeksa
ni veljavna; če ni možno pridobiti drugega
dokumenta, je veljavna le, če je notarsko
potrjena) oziroma dokazilo, iz katerega je
razvidna povprečna ocena in ocena diplome/magisterija. V primerih, da je kandidat
v času prijave:
– vpisan v prvi letnik dodiplomskega
študija, predloži spričevalo mature (zaključnega izpita) z ocenami (ali če morebitni
vzporedni študij še poteka in je kandidat
zaključil najmanj en letnik, lahko predloži
tudi te ocene); ali v prvi letnik podiplomskega študija, predloži ocene dodiplomskega
študija z izračunano povprečno oceno (brez
ocene diplome);
– vpisan v drugi ali višji letnik študija,
za katerega se prijavlja, vse ocene tega študija z izračunom povprečne ocene;
– vpisan v drugo ali višje leto študija, ki
ga prijavlja, pa študij ni ocenjen z ocenami,
predloži spričevalo in ocene zadnjega, v celoti zaključenega študija.
Navedene ocene bodo nato upoštevane
pri ocenjevanju kandidata.
– mnenje referenčnega strokovnjaka
s področja za katerega se kandidat prijavlja
o kandidatovem delu, dosežkih, ki ni starejše od 6 mesecev od izteka razpisnega roka
z lastnoročnim podpisom strokovnjaka (s
prevodom),
– opis študijskega programa (informacija o poteku, trajanju študija in predmetniku
z opisom temeljnih predmetov za celotni
študij), oziroma študijski program, ki ga izda
šola (s prevodom),
– potrdilo šole o stroških morebitne letne šolnine, (če ga ni mogoče pridobiti za
šolsko leto za katerega se prijavlja, pa za

predhodno leto za enake študijske pogoje)
(s prevodom),
– uradno dokazilo o trajanju šolanja, če
gre za dodiplomski študij (s prevodom),
– dokazilo o stalnem bivališču (lahko tudi
fotokopija potnega lista, osebne izkaznice –
obe strani),
– potrdilo o vpisu v šolsko leto 2010/2011
(v primeru neposrednega prehoda na doktorski študij tudi sklep o neposrednem prehodu): kandidati, ki so že sprejeti v študijski
program, ga morajo predložiti do konca razpisnega roka.
Drugi izbrani kandidati so ga dolžni predložiti takoj, ko je to mogoče oziroma najkasneje do vključno 25. 10. 2010. Če se
študij prične v spomladanskem semestru,
pa najpozneje do vključno 1. 3. 2011 V tem
primeru mora vlogi priložiti izjavo, da bo najpozneje do vključno 25. 10. 2010 oziroma
do 1. 3. 2011 predložil potrdilo o vpisu.
Druge sestavine vloge: dokazilo o objavah v znanstvenih publikacijah (dokazilo:
kopija naslovnih strani, kazala in kolofona),
dokazilo o objavah in izdajah avtorskih in
prevedenih del, medijski odzivi, fotokopije
dokazil o uspehih in nagradah od leta 2007
(nagrade, uvrstitve, priznanja in udeležbe
na državni ali mednarodni ravni), utemeljitev izbora študija, šole oziroma mentorja,
pooblastilo, dokazilo o opravljenih praksah
in mednarodnem sodelovanju ipd.
Razpisno dokumentacijo lahko kandidati
prevzamejo v razpisnem roku v vložišču ministrstva v poslovnem času (vsak ponedeljek, torek, sredo, četrtek in petek, od 9. do
12. ure, in v sredo, od 14. do 16. ure.)
Razpisno dokumentacijo si zainteresirane osebe lahko natisnejo tudi s spletne
strani ministrstva: http://www.mk.gov.si/.
Ministrstvo v času razpisnega roka zainteresiranim na pisno zahtevo pošlje razpisno
dokumentacijo.
10. Dodatna opozorila
Vsem dokumentom v tujem jeziku (izvirniku oziroma kopiji izvirnika) obvezno priložite prevod v uradni jezik RS.
Ob prijavi navedite vse priloge, ki ste jih
priložili.
Ne pozabite podpisati prijavnega obrazca. Brez podpisa prijava ni veljavna.
Kandidat se na razpis lahko prijavi samo
z eno vlogo, in sicer samo za eno smer na
eni izobraževalni instituciji, sicer se vloge
zavržejo. Zavrže se tudi vloga kandidata,
ki se hkrati prijavlja na razpis sofinanciranja za štipendije podiplomskih humanističnih študijev, ki so predmet razpisa JPR22ŠTIPH-2010.
Kandidat mora do izteka razpisnega roka
vlogi priložiti vsaj potrdilo o končani stopnji
šolanja pred tisto, za katero se prijavlja, in
ta ne sme biti nižja od končane štiriletne
srednje šole s končano maturo (zaključnim
izpitom).
Če prijavni obrazec v polju za šolnino ni
izpolnjen ali če ni ustreznih prilog, se šteje,
da prošnja za šolnino ni bila vložena.
11. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih
razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse
obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Vloga mora biti predložena glavni pisarni
na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova
ulica 10, 1000 Ljubljana, v poslovnem času,
do 3. 5. 2010 oziroma najkasneje na ta dan
oddana na pošti kot priporočena pošiljka
v zaprti ovojnici z izpisom na prednji strani:
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Ne odpiraj – Prijava na razpis štipendij 2010
z oznako JPR21-ŠTIP-2010, z obvezno
oznako vrste štipendij (npr.: Š-1; upoštevajte oznake prijavnih obrazcev) in področja
(npr. Glasbene umetnosti; glejte še poglavje
2 tega razpisa). Na hrbtni strani ovitka mora
biti navedba vlagatelja: ime in naslov.
12. Izločitev vlog
Ministrstvo bo po odpiranju iz nadaljnjega postopka izločilo oziroma zavrglo:
– vse vloge predlagateljev, ki jih ni vložila
upravičena oseba;
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog;
– vloge, ki so nepopolne.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila na
pošti oddana priporočeno do vključno 3. 5.
2010 ali ni bila do tega dne predložena na
vložišču ministrstva.
Dopolnjevanje in spreminjanje vlog je
mogoče v času trajanja razpisnega roka.
Kandidati, ki bodo podali formalno nepopolne vloge, bodo pisno pozvani k dopolnitvi
vlog. Vloge morajo dopolniti v roku petih dni
od vročitve poziva k dopolnitvi formalno nepopolne vloge, obvezno z oznako na katero
vlogo ali del vloge se dopolnitev nanaša.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva
besedilo razpisa in razpisna dokumentacija.
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 vlogo, ki je ni oddala upravičena oseba, se šteje vloga kandidata, ki ne izpolnjuje
pogojev pod točko 3.
Vloge, ki izpolnjujejo vse druge razpisne
pogoje, in jih bodo prijavitelji dopolnili s:
– potrdilom o dokončani stopnji šolanja
do vključno 30. 6. 2010,
– potrdilom o vpisu za šolsko leto
2010/2011 do vključno 25. 10. 2010 oziroma
do 1. 3. 2011, če se šolanje začne v spomladanskem semestru,
se bodo obravnavale v postopku ocenjevanja vlog kot vloge, ki jih je vložila upravičena oseba.
V primeru, da izbrani prijavitelj do omenjenih rokov ne bo predložil potrdila o dokončani stopnji šolanja oziroma potrdila o vpisu,
se šteje, da je vlogo vložila neupravičena
oseba.
Oddaja vloge pomeni, da predlagatelj
sprejema vse pogoje in kriterije razpisa.
13. Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil in uradne ure
Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil je Saša Jocič, svetovalka II:
sasa.jocic@gov.si ali na tel. 01/369-58-94.
Uradne ure ministrstva so vsak ponedeljek, sredo in petek, od 9. do 12. ure, ter
v sredo, od 14. do 16. ure, po telefonu in
elektronskih medijih ministrstva pa vsak ponedeljek, sredo in petek, od 9. do 11. ure.
Zainteresirani kandidati lahko pogledajo
v razpisno dokumentacijo v vložišču ministrstva, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana.
14. Odpiranje vlog in strokovno ocenjevanje: odpiranje vlog se bo začelo 7. 5.
2010. Strokovno presojo in ocenjevanje bo
strokovna komisija izvedla v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega
razpisa (Uradni list RS, št. 93/05).
Ministrstvo za kulturo
Št. 162/2010
Ob-2497/10
Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju:
MK) na podlagi 64. člena Zakona o uresni-
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čevanju javnega interesa za kulturo (Uradni
list RS, št. 77/07 – UPB1, 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) objavlja
javni ciljni razpis
za financiranje štipendij in šolnin
za podiplomske humanistične študije
na področju kulture s pričetkom
v šolskem letu 2010/2011
(razpis, oznaka JPR22-ŠTIPH-2010)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana.
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je financiranje štipendij in financiranje šolnin za humanistične
podiplomske študije v tujini in v Republiki
Sloveniji (z javno veljavnostjo) za področja,
kjer bodo štipendisti po zaključenem študiju
delovali na področju kulture kot:
1.1. Uprizoritvene umetnosti:
– gledališki kritik,
– dramatik,
– teatrolog.
1.2. Glasbene umetnosti:
– glasbeni kritik.
1.3. Vizualne umetnosti:
– likovni kritik/teoretik,
– kustos za sodobno umetnost.
1.4. Intermedijske umetnosti:
– intermedijski kritik,
– producent.
1.5. Knjiga:
– literarni kritik,
– prevodni kritik,
– prevajalec del s področja leposlovja in
humanistike,
– urednik.
1.6. Kulturna dediščina:
– konservator za celostno prostorsko in
urbanistično ohranjanje kulturne dediščine,
– konservator za krajinsko dediščino,
zgodovinske parke in vrtove,
– konservator za gradbene konstrukcije
in materiale,
– arhitekt konservator,
– restavrator (za kovino, papir, tekstil,
knjige),
– industrijski arheolog,
– strokovnjak za digitalizacijo muzejskega gradiva,
– kustos (samo za štipendiste na tujih univerzah oziroma izobraževalnih institucijah).
1.7. Skupno:
– kulturni manager.
V tem razpisu uporabljeni izrazi, ki se
nanašajo na osebe in so zapisani v moški
slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni
za ženski in moški spol.
2. Osnovna pravila in področja razpisa
Razpis je namenjen nadarjenim posameznikom, ki delujejo na področjih iz točke 1.
Področja, na katerih bodo kandidati za
štipendijo delovali po končanem izobraževanju so: uprizoritvene umetnosti, glasbene
umetnosti, vizualne umetnosti, intermedijske umetnosti, knjiga, kulturna dediščina ter
AV kultura.
Štipendije in deleži šolnin za podiplomsko izobraževanje se dodelijo za največ dve
leti. Štipendije in deleži šolnin se na enem
razpisu lahko podelijo za največ eno stopnjo
šolanja. Štipendisti, ki imajo že sklenjeno
pogodbo z MK za sofinanciranje v šolskem
letu 2010/2011, na tem razpisu ne morejo
ponovno kandidirati.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Študent ne sme v času štipendiranja MK
istočasno prejemati druge štipendije iz državnega proračuna RS, prav tako ne delovne štipendije MK.
V času prejemanja štipendije morajo imeti kandidati status študenta za polni študijski
čas, ne smejo biti samozaposleni v kulturi,
v delovnem razmerju ali upokojeni. Študent
za polni študijski čas je oseba, katere primarna dejavnost je študij (v nadaljevanju:
študent za polni študijski čas).
Višina mesečne štipendije za podiplomski študij v RS je 325,00 EUR, višina mesečne štipendije za podiplomski študij v tujini pa
651,00 EUR. Ministrstvo lahko krije študentu
delež šolnine do največ 50% oziroma do
največ 2.000,00 EUR. Ministrstvo lahko sofinancira šolnino le v primeru, da je navedena
v prijavi, da so priložene ustrezne priloge (ki
izkazujejo višino šolnine) in da ne vključuje
drugih stroškov. Če ustreznih prilog ni ali
če ni izpolnjen prijavni obrazec v polju za
šolnino, se šteje, da prošnja za šolnino ni
bila vložena. Višina sofinanciranja šolnine
za študij v RS je praviloma 202,00 EUR
letno, le izjemoma je lahko višja za smeri,
ki jih ne sofinancira Ministrstvo za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo. Štipendija se
izplačuje za 12 mesecev v šolskem letu oziroma toliko mesecev v šolskem letu, kolikor
traja študij. Šolnina ne vključuje vpisnine,
stroškov nastanitve, članstva v organizacijah, stroškov literature in morebitnih drugih
stroškov.
Kandidat se lahko na razpis prijavi samo
na eno področje, z eno vlogo, in sicer samo
za eno smer na eni izobraževalni instituciji.
V primeru, da vloži več vlog, oziroma vlogo
za več študijskih smeri ali vlogo za isto študijsko smer na več izobraževalnih ustanovah, bodo take vloge zavržene.
Kandidati, ki za štipendije za izobraževanje, ki ustrezajo profilom za razpis JPR21ŠTIP-2010 (ustvarjalci in poustvarjalci na
področju umetnosti in nekateri poklici v umetnosti, ki jih je potrebno posebej podpirati,
opisanih v razpisu) se na ta razpis ne morejo prijaviti.
Štipendij se ne podeljuje za absolventski
staž. Štipendij se ne podeljuje za dodiplomski študij.
Prejemniki štipendije se zavežejo, da
bodo po končanem šolanju delovali v Republiki Sloveniji ali v drugih državah Evropske
unije predstavljali in promovirali slovensko
kulturo vsaj toliko časa, kot so prejemali štipendijo in da bodo o tem predložili ustrezna
dokazila.
Kandidat ne sme biti starejši od 35 let
(letnica rojstva 1975).
3. Splošni pogoji za sodelovanje na razpisu
Kandidat mora imeti končano najmanj
izobrazbeno stopnjo pred tisto, za katero
se prijavlja, in ta ne sme biti nižja od zaključenega dodiplomskega študija, katerega
povprečna ocena ni nižja od 8,0 oziroma 7,0
z oceno diplome najmanj 9,0.
Kandidat, ki končuje dodiplomsko ali podiplomsko izobraževanje in se vpisuje na
podiplomski ali doktorski študij, priloži diplomo/magisterij (ali potrdilo o opravljeni diplomi/magisteriju) in izračun povprečne ocene
študija oziroma študija in oceno diplome do
izteka razpisnega roka.
Izjemoma lahko kandidat priloži izjavo,
da bo najpozneje do vključno 30. 6. 2010
predložil dokazilo o končani stopnji šolanja
(diplomo oziroma magisterij) oziroma potrdi-

lo o opravljeni diplomi/magisteriju, če ustrezna institucija dokazila o dokončanju študija
do izteka razpisnega roka še ni izdala.
Kandidat mora torej imeti končano izobrazbeno stopnjo pred tisto, za katero se
prijavlja, pri čemer ta ne sme biti nižja od
končane diplome, in o tem priložiti doka
zilo:
– če se vpisuje na podiplomski študij: diplomo in izpis ocen z izračunom povprečne
ocene oziroma povprečne ocene študija in
oceno diplome do izteka razpisnega roka
(izjemoma lahko diplomo predloži do vključno 30. 6. 2010, če je ustrezna ustanova še
ni izdala; izpis ocen s povprečno oceno študija pa že do izteka razpisnega roka);
– če se vpisuje na doktorski študij: magisterij in izpis ocen z izračunom povprečne ocene do zaključka izteka razpisnega
roka (izjemoma lahko magisterij predloži do
vključno 30. 6. 2010, če ga ustrezna ustanova še ni izdala; izpis ocen s povprečno
oceno pa že do izteka razpisnega roka);
– če gre za neposredni prehod na doktorski študij: diplomo in izpis ocen z izračunom povprečne ocene na magisteriju ter
sklep o neposrednem prehodu na doktorski
študij do izteka razpisnega roka (izjemoma
lahko sklep predloži ob vpisu, če ga ustrezna ustanova še ni izdala);
– če je kandidat končal kakšno višjo stopnjo šolanja, priloži tudi dokazilo in ocene
o tem.
Kandidat z oddajo vloge dovoljuje 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.
3.1 Za štipendije s financiranjem šolnin
za izpopolnjevanje in študij za podiplomske humanistične študije na področju kulture v tujini in v Republiki Sloveniji (z javno
veljavnostjo) za področja iz točke 1 lahko
zaprosijo posamezniki:
– s statusom študenta za polni študijski
čas;
– ki se bodo izobraževali na humanističnih študijih za delovanje na področjih navedenih v 1. točki razpisa;
– ki v času štipendiranja niso v delovnem
razmerju, nimajo statusa samozaposlenega
v kulturi in niso upokojeni;
– katerih dosedanji učni/študijski uspeh
ni nižji od povprečne ocene brez diplome
8,0 oziroma 7,0 z oceno diplome najmanj
9,0;
– ki niso starejši od 35 let (šteje letnica
rojstva 1975);
– ki sofinanciranja za isti namen še niso
prejemali;
– ki se prijavljajo za štipendijo za podiplomski študij ali izpopolnjevanje z javno
veljavnostjo v Republiki Sloveniji ali v tujini;
– s stalnim bivališčem v RS (potrdilo
o stalnem bivališču, fotokopija potnega lista
ali osebne izkaznice – obe strani);
– ki v času štipendiranja MK ne prejemajo drugih štipendij iz državnega proračuna
RS, prav tako ne delovne štipendije MK;
– ki so se na razpis prijavili samo z eno
vlogo, in sicer samo za eno smer, na eni
izobraževalni instituciji;
– ki v šolskem letu 2010/2011 nimajo
statusa absolventa;
– ki se ne vpisujejo ponovno v isti letnik;
– ki imajo končano stopnjo šolanja (dokazilo), ki ni nižja od diplome in bodo do zaključka razpisnega roka predložili dokazilo
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o končani predhodni stopnji šolanja pred
tisto, za katero se prijavljajo (oziroma diplomo/magisterij najpozneje do vključno 30. 6.
2010, če dokazila ustrezna ustanova še ni
izdala),
– ki ne ustrezajo profilom za razpis
JPR21-ŠTIP-2010 (ustvarjalci in poustvarjalci na področju umetnosti in nekateri poklici v umetnosti, ki jih je potrebno posebej
podpirati, opisani v razpisu).
3.2 Kandidati morajo vlogo za razpis podati tako, da so vsi podatki jasno razvidni in
podani v uradnem jeziku RS. Prevodu obveznih prilog uradnih dokumentov (javnih listin),
dokazil (npr. o sprejetju v študijski program,
o trajanju šolanja) in priporočil pa mora biti
priložen izvirnik ali fotokopija izvirnika. Devizne vrednosti morebitnih šolnin morajo biti
preračunane v uradno valuto RS (EUR) po
paritetnem tečaju Banke Slovenije – referenčni tečaj ECB, ki velja na dan prijave.
3.3 Izpolnjevanje splošnih razpisnih pogojev za sodelovanje na razpisu:
Izpolnjevanje splošnih pogojev ugotavlja
komisija za odpiranje vlog, ki jo za razpisano področje, 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. Vloga,
ki ne bo pravočasna, popolna ali je ne bo
vložila upravičena oseba, bo izločena iz nadaljnjega postopka in zavržena s sklepom
ministrice.
V primeru naknadne ugotovitve, da vloga
ne izpolnjuje katerega od splošnih pogojev,
bo pristojni uslužbenec, predlagal zavržbo
oziroma zavrnitev vloge.
Ministrstvo lahko, v primeru naknadne
ugotovitve o neizpolnjevanju splošnih pogojev, kadarkoli v postopku in tudi po že
izdani dokončni odločbi o izboru kandidata, spremeni odločitev in s kandidatom ne
sklene pogodbe (oziroma se v primeru, da
kandidat ne predloži vseh dokazil, šteje, da
je odstopil od vloge).
4. Razpisni kriteriji
Kakovost in uspešnost kandidata za štipendije s sofinanciranjem šolnine humanistični podiplomski študij v tujini in v Republiki Sloveniji (z javno veljavnostjo):
Splošni kriteriji
– objave strokovnih člankov, kritik, prevodov, avtorska dela, nagrade, priznanja in
raziskovalna dejavnost, omembe, odmevnost, medijski odzivi, strokovna praksa, terensko delo (do 20 točk),
– kakovost, uspešnost in izvirnost kandidatovega dosedanjega delovanja na področju za katerega se prijavlja (do 10 točk),
– referenčno mnenje strokovnjaka, priporočila, prepoznavnost v strokovni javnosti,
uspešno opravljeni morebitni zahtevnejši
sprejemni izpiti (do 20 točk),
– tehtnost vsebinske obrazložitve in utemeljitve (npr. motivacijsko pismo, izbrani
študijski program, povezava med študijskim
programom in področjem delovanja ipd.) (do
20 točk),
– učni oziroma študijski uspeh (do 20
točk).
Prednostni kriterij:
– podiplomski študij v tujini ali opravljen
strokovni izpit (do 10 točk).
5. Uporaba kriterijev
Povzetek načina ocenjevanja:
Pri ocenjevanju oziroma vrednotenju je
spodnja meja, pri kateri je kandidate še mo-

žno sofinancirati, 71 od 100 možnih točk,
vendar v okviru finančnih možnosti. Izbrani
bodo tisti kandidati, ki bodo v postopku izbire ocenjeni višje. Število izbranih kandidatov
in višina odobrenih sredstev je odvisna od
skupnega števila prejetih točk (od 71 do 100
točk) in razpoložljivih sredstev.
V primeru, da ima več kandidatov isto
število točk ima najprej prednost kandidat, ki
se vpisuje na višjo stopnjo študija, za tem pa
kandidata z višjo povprečno študijsko oceno
glede na ustrezno potrdilo o ocenah.
Splošni razpisni kriteriji bodo pri presoji vlog na posameznem področju smiselno
uporabljeni glede na strokovno področje.
Splošni razpisni kriteriji so ovrednoteni s točkami na ocenjevalnih listih, dostopnih na
vpogled v razpisni dokumentaciji. Najvišje
možno število prejetih točk je 100, od tega
90 točk za splošne kriterije in 10 točk za
prednostni kriterij.
Ocenjevanje vlog bo potekalo opisno
po naslednji vrednostni lestvici: vrhunsko
(96–100 točk), kakovostno (71–95 točk),
manj zadovoljivo (do 70 točk).
Strokovna komisija bo poleg izbranih
kandidatov oblikovala tudi rezervno listo
kandidatov (po prioritetnem seznamu), ki
bodo lahko prejemali štipendijo v primeru,
če se zaradi odstopa ali nepredložitve dokazil (npr. o končani predhodni stopnji izobraževanja, o sprejetju v študijski program ipd.)
katerega izmed prvotno izbranih kandidatov,
sprostijo finančna sredstva. Na rezervno listo se lahko uvrstijo kandidati, ki dosežejo
vsaj 71 točk in zaradi omejitve finančnih
sredstev niso bili izbrani v sofinanciranje.
Kandidatom z rezervne liste se dodelijo finančna sredstva po vrstnem redu, ki ga določi strokovna komisija, glede na področje,
na katerem so se sprostila sredstva in glede
na doseženo število točk. Če na tem področju ni kandidatov na rezervni listi, se sredstva lahko dodelijo tudi na drugem področju,
in sicer kandidatu z najvišjim številom doseženih točk ne glede na področje. V primeru,
da je več kandidatov z različnih področij
z enakim številom točk, pa se dodelijo na
področju z najmanj izbranimi kandidati.
6. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev razpisa JPR22-ŠTIPH-2010 namenjenih štipendiranju v letu 2010
Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev
za šolsko leto 2010/2011 znaša 25.000,00
EUR proračunskih sredstev do konca leta
2010.
Ministrstvo bo izbralo kandidate po postopku, ki ga določa Zakon o uresničevanju
javnega interesa za kulturo in Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa in
predvidoma do vrednosti, določene s tem
razpisom.
7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2010
oziroma v plačilnih rokih, kot jih zahteva
Zakon o izvrševanju proračunov RS za leto
2010 in 2011 (Uradni list RS, št. 99/09).
8. Razpisni rok: razpisni rok se prične
2. 4. 2010 in se izteče 3. 5. 2010.
9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavne obrazce (prijavni obrazec 1 –
identifikacijski obrazec in prijavni obrazec
2 – kontrolni obrazec),
– vzorec ocenjevalnega lista.
9.1 Kandidati za štipendije pod 3.1 morajo predložiti:
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Obvezne sestavine vloge:
– izpolnjen in podpisan prijavni obrazec
ŠTIPH-1,
– izpolnjen in podpisan prijavni obrazec
ŠTIPH-2 (kontrolni obrazec),
– življenjepis, ki vključuje tudi motivacijsko pismo z referencami, bibliografijo (za
področje knjige izpis bibliografije po sistemu
COBISS), seznamom del, objavami in kritikami (če obstajajo), dokazili o opravljenih
praksah, terenskim delom ipd.,
– fotokopijo dokazila o končani stopnji
šolanja (z javno veljavo) pred tisto, za katero se kandidat prijavlja (s prevodom), tj. diplome oziroma magisterija. Izjemoma lahko
kandidat, ki se vpisuje na podiplomski študij,
priloži izjavo, da bo najpozneje do vključno
30. 6. 2010 predložil dokazilo o končani
stopnji šolanja (diplomo oziroma magisterij)
oziroma potrdilo o opravljeni diplomi/magisteriju, če ustrezna institucija dokazila o dokončanju študija do izteka razpisnega roka
še ni izdala,
– potrdilo šole o vseh opravljenih izpitih z razvidnimi ocenami (kopija indeksa
ni veljavna; če ni možno pridobiti drugega
dokumenta, je veljavna le, če je notarsko
potrjena) oziroma dokazilo, iz katerega je
razvidna povprečna ocena oziroma povprečna ocena in ocena diplome/magisterija.
V primerih, da je kandidat v času prijave
(glej še točko 3):
– vpisan v prvi letnik podiplomskega
študija, predloži ocene dodiplomskega študija z izračunano povprečno oceno (brez
ocene diplome);
– vpisan v drugi ali višji letnik študija,
za katerega se prijavlja, vse ocene tega
študija z izračunom povprečne ocene (ali
če morebitni vzporedni študij še poteka in
je kandidat zaključil najmanj en letnik, lahko
predloži tudi te ocene);
– vpisan v drugo ali višje leto študija, ki
ga prijavlja, pa študij ni ocenjen z ocenami,
predloži spričevalo in ocene zadnjega, v celoti končanega študija.
Navedene ocene bodo nato upoštevane
pri ocenjevanju kandidata.
– mnenje referenčnega strokovnjaka
s področja za katerega se kandidat prijavlja o kandidatovem delu, dosežkih oziroma opravljenih praksah, ki ni starejše
od 6 mesecev od izteka razpisnega roka
z lastnoročnim podpisom strokovnjaka (s
prevodom),
– opis študijskega programa (informacija o poteku, trajanju študija in predmetniku
z opisom temeljnih predmetov za celotni
študij), oziroma študijski program, ki ga izda
šola (s prevodom),
– potrdilo šole o stroških morebitne letne
šolnine (s prevodom),
– dokazilo o stalnem bivališču (lahko tudi
fotokopija potnega lista ali osebne izkaznice
– obe strani);
– potrdilo o vpisu v šolsko leto 2010/2011
(v primeru neposrednega prehoda na doktorski študij tudi sklep o neposrednem prehodu): kandidati, ki so že sprejeti v študijski
program, ga morajo predložiti do konca razpisnega roka.
Drugi izbrani kandidati so ga dolžni predložiti takoj, ko je to mogoče oziroma najkasneje do vključno 25. 10. 2010. Če se
študij prične v spomladanskem semestru,
pa najpozneje do vključno 1. 3. 2011. V tem
primeru mora vlogi priložiti izjavo, da bo najpozneje do vključno 25. 10. 2010 oziroma
do 1. 3. 2011 predložil potrdilo o vpisu.
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Druge sestavine vloge so: dokazilo o objavah v znanstvenih publikacijah (dokazilo:
kopija naslovnih strani, kazala in kolofona
oziroma za področje knjige izpis bibliografije
po sistemu COBISS), dokazilo o objavah in
izdajah avtorskih del, medijski odzivi, fotokopije dokazil o uspehih in nagradah od
leta 2007 (nagrade, uvrstitve, priznanja in
udeležbe na državni ali mednarodni ravni), utemeljitev izbora študija, šole oziroma
mentorja, pooblastilo, dokazilo o opravljenih
praksah in mednarodnem sodelovanju ipd.
Razpisno dokumentacijo lahko kandidati
prevzamejo v razpisnem roku v vložišču ministrstva v poslovnem času (vsak ponedeljek, torek, sredo, četrtek in petek, od 9. do
12. ure, in v sredo, od 14. do 16. ure.)
Razpisno dokumentacijo si zainteresirane osebe lahko natisnejo tudi s spletne
strani ministrstva: http://www.mk.gov.si/.
Ministrstvo v času razpisnega roka zainteresiranim na pisno zahtevo pošlje razpisno
dokumentacijo.
10. Dodatna opozorila
Vsem dokumentom v tujem jeziku (izvirniku oziroma kopiji izvirnika) obvezno priložite prevod v uradni jezik RS.
Ob prijavi navedite vse priloge, ki ste jih
priložili.
Ne pozabite podpisati prijavnega obrazca. Brez podpisa prijava ni veljavna.
Kandidat se na razpis lahko prijavi samo
z eno vlogo, in sicer samo za eno smer, na
eni izobraževalni instituciji, sicer se vloge
zavržejo. Zavrže se tudi vloga kandidata,
ki se hkrati prijavlja na razpis za štipendije
za ustvarjalce in poustvarjalce na področju
umetnosti in nekatere poklici v umetnosti,
ki jih je potrebno posebej podpirati JPR21ŠTIP-2010.
Kandidat mora do izteka razpisnega roka
vlogi priložiti vsaj potrdilo o končani stopnji
šolanja pred tisto, za katero se prijavlja, in
ta ne sme biti nižja od končane štiriletne
srednje šole s končano maturo (zaključnim
izpitom).
Če prijavni obrazec v polju za šolnino ni
izpolnjen ali če ni ustreznih prilog, se šteje,
da prošnja za šolnino ni bila vložena.
11. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih
razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse
obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Vloga mora biti predložena glavni pisarni
na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova
ulica 10, 1000 Ljubljana, v poslovnem času,
do 3. 5. 2010 oziroma najkasneje na ta dan
oddana na pošti kot priporočena pošiljka
v zaprti ovojnici z izpisom na prednji strani:
Ne odpiraj – Prijava na razpis štipendij za
humanistične študije 2010 z oznako JPR22ŠTIPH-2010, z obvezno oznako vrste štipendij (npr.: ŠTIPH-1; upoštevajte oznake
prijavnih obrazcev) in področja (npr. GLASBENE UMETNOSTI; glejte še poglavje 2
tega razpisa). Na hrbtni strani ovitka mora
biti navedba vlagatelja: ime in naslov.
12. Izločitev vlog
Ministrstvo bo po odpiranju iz nadaljnjega postopka izločilo oziroma zavrglo:
– vse vloge predlagateljev, ki jih ni vložila
upravičena oseba;
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog;
– vloge, ki so nepopolne.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila na
pošti oddana priporočeno do vključno 3. 5.
2010 ali ni bila do tega dne predložena na
vložišču ministrstva.
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Dopolnjevanje in spreminjanje vlog je
mogoče v času trajanja razpisnega roka.
Kandidati, ki bodo podali formalno nepopolne vloge, bodo pisno pozvani k dopolnitvi
vlog. Vloge morajo dopolniti v roku petih dni
od vročitve poziva k dopolnitvi formalno nepopolne vloge, obvezno z oznako na katero
vlogo ali del vloge se dopolnitev nanaša.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva
besedilo razpisa in razpisna dokumentacija.
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 vlogo, ki je ni oddala upravičena oseba, se šteje vloga kandidata, ki ne izpolnjuje
pogojev pod točko 3.
Vloge, ki izpolnjujejo vse druge razpisne
pogoje, in jih bodo prijavitelji dopolnili s:
– potrdilom o dokončani stopnji šolanja
do vključno 30. 6. 2010,
– potrdilom o vpisu za šolsko leto
2010/2011 do vključno 25. 10. 2010 oziroma
do 1. 3. 2011, če se šolanje začne v spomladanskem semestru,
se bodo obravnavale v postopku ocenjevanja vlog kot vloge, ki jih je vložila upravičena oseba.
V primeru, da izbrani prijavitelj do omenjenih rokov ne bo predložil potrdila o dokončani stopnji šolanja oziroma potrdila o vpisu,
se šteje, da je vlogo vložila neupravičena
oseba.
Oddaja vloge pomeni, da predlagatelj
sprejema vse pogoje in kriterije razpisa.
13. Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil in uradne ure
Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil je Saša Jocič, svetovalka II:
sasa.jocic@gov.si ali na tel. 01/369-58-94.
Uradne ure ministrstva so vsak ponedeljek, sredo in petek, od 9. do 12. ure, ter
v sredo, od 14. do 16. ure, po telefonu in
elektronskih medijih ministrstva pa vsak ponedeljek, sredo in petek, od 9. do 11. ure.
Zainteresirani kandidati lahko pogledajo
v razpisno dokumentacijo v vložišču ministrstva, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana.
14. Odpiranje vlog in strokovno ocenjevanje: odpiranje vlog se bo začelo 7. 5.
2010. Strokovno presojo in ocenjevanje bo
strokovna komisija izvedla v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega
razpisa (Uradni list RS, št. 93/05).
Ministrstvo za kulturo
Št. 69/2010
Ob-2482/10
Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Veterinarska uprava Republike Slovenije, Ljubljana,
Parmova 53, objavlja na podlagi prvega
odstavka 66. člena Zakona o veterinarstvu
(Uradni list RS, št. 33/01, 110/02 – ZGO-1,
45/04 – ZdZPKG, 62/04 – odl. US in 93/05
– ZVMS) in 3. člena Uredbe o mreži javne
veterinarske službe in izvajalcev nalog odobrenih veterinarjev (Uradni list RS, št. 54/08)
(v nadaljnjem besedilu: Uredba)
javni razpis
za dodelitev koncesije v okviru mreže
javne veterinarske službe
za zagotavljanje najmanjšega obsega
zdravstvenega varstva živali
na območju Republike Slovenije,
ki se financira iz proračunskih sredstev
I. Koncendent: Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Veterinarska uprava Republike Slovenije
(VURS), Ljubljana, Parmova 53.

II. Predmet javnega razpisa: dodelitev
koncesije veterinarskim organizacijam, za
območja posameznih občin, za izvajanje:
– dejavnosti javne veterinarske službe za
izvajanje predpisanega spremljanja stanja
bolezni in cepljenj živali na območju RS v tekočem letu (letna odredba), ki se opravlja
v okviru mreže javne veterinarske službe in
se financira iz proračuna VURS, razen za
izvajanje posebnih koncesij;
– ukrepov, ki jih odredi uradni veterinar
veterinarski organizaciji ob zagotavljanju
najmanjšega obsega zdravstvenega varstva živali;
– nepretrgane veterinarske dejavnosti za
terensko diagnostiko kužnih bolezni, za katere je treba takoj ugotoviti kužno bolezen
ali vzrok pogina.
III. Začetek in trajanje koncesije: koncesijska pogodba s posamezno veterinarsko
organizacijo se sklene po pravnomočnosti
odločbe o izbiri koncesionarja za posamezno občino, vendar ne pred 1. 1. 2011 in se
sklepa za obdobje do 30. 9. 2020.
IV. Pogoji: na javni razpis se lahko prijavijo veterinarske organizacije, ki:
– imajo veljavno odločbo o verifikaciji
v skladu s pravilnikom o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati veterinarske organizacije,
in o postopku njihove verifikacije za veterinarsko ambulanto C, veterinarsko bolnico
ali veterinarsko kliniko (v primeru podružnic
velja navedeni pogoj glede verifikacije tudi
za podružnice),
– imajo zaposlenega najmanj enega veterinarja z veljavno licenco, za polni delovni čas na vsakih začetih 300 registriranih
kmetijskih gospodarstev, ki redijo rejne živali na območju, ki ga uveljavljajo (seznam
kmetijskih gospodarstev je kot priloga tega
razpisa objavljen na spletnih straneh VURS,
http://www.vurs.gov.si/). Če je zaposleni veterinar tujec, mora imeti priznano poklicno
kvalifikacijo, če ni študiral v Republiki Sloveniji, in obvladati osnovno raven slovenskega jezika,
– imajo na območju madžarske oziroma
italijanske narodnosti, zagotovljenega vsaj
enega veterinarja, ki obvlada osnovno raven
madžarskega oziroma italijanskega jezika,
– zagotavljajo dosegljivost enega veterinarja na mobilnem telefonu 24 ur skozi celo
leto ne glede na proste delovne dni.
Izrazi, uporabljeni v tem razpisu, ki se
nanašajo na osebe in so zapisani v moški
slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni
za ženski in moški spol.
V. Prijava: prijavitelj poda prijavo za pridobitev koncesije na določenem območju
na obrazcih, ki so kot priloga sestavni del
tega razpisa, skupaj z zahtevanimi prilogami. Obrazci so objavljeni na spletnih straneh
VURS, http://www.vurs.gov.si/:
1. prijava (izpolnjen Obrazec 1 – Pri
java);
2. seznam vseh zaposlenih veterinarjev
na dan objave razpisa (izpolnjen Obrazec
2 – Seznam veterinarjev);
3. seznam vseh zaposlenih veterinarskih
pomočnikov na dan objave razpisa (izpolnjen Obrazec 3 – Seznam veterinarskih pomočnikov);
4. izjava o delovnih izkušnjah veterinarjev – navedba delovnih izkušenj na področju
veterinarstva za veterinarje (izpolnjen obrazec 4 – Delovne izkušnje veterinarjev);
5. če je zaposleni veterinar tuj državljan,
ki je študiral v tujini, fotokopijo odločbe o priznavanju poklicne kvalifikacije ter potrdilo
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verificirane jezikovne organizacije o osnovnem znanju slovenskega jezika v skladu
s pravilnikom, ki ureja priznavanje poklicnih
kvalifikacij veterinarjev (izpolnjen Obrazec
5 – Tuji veterinarji);
6. prijava območja, kjer želi veterinarska
organizacija opravljati veterinarsko dejavnost iz tega razpisa, z navedbo območja
občin/e oziroma upravne/ih enot/e (v primeru uveljavljanja za območje cele/ih upravne/ih enot/e) (izpolnjen Obrazec 6 – Prijava
območja);
7. v primeru prijave za delo na območju
madžarske ali italijanske narodne skupnosti potrdilo za veterinarja o osnovnem znanju jezika avtohtone narodne skupnosti. Za
osnovno raven znanja jezika narodne skupnosti se upoštevajo: zaključena osnovnošolska obveznost na dvojezični šoli (spričevalo), končana srednja šola, kjer je bil eden
od jezikov tudi jezik narodne skupnosti, če
veterinar predhodno ni končal dvojezične
osnovne šole, opravljen izpit iz jezika narodne skupnosti na dodiplomskem ali podiplomskem študiju, potrdilo o jezikovnem
usposabljanju pri ustrezni organizaciji v trajanju najmanj 300 ur ali potrdilo o uspešno
opravljenem izpitu na osnovni ravni znanja
jezika narodne skupnosti (izpolnjen obrazec
7 - Narodne skupnosti);
8. izjava glede načina zagotavljanja nepretrgane veterinarske dejavnosti za terensko diagnostiko in preiskave, s katerimi se
potrdi bolezen ali ovrže sum: navedba delovnega časa, števila veterinarjev, ki delajo
na sedežu tekom delovnega časa od ponedeljka do petka in veterinarjev, dosegljivih na
mobilnem telefonu 24 ur skozi celo leto ne
glede na proste delovne dni in izjava glede
izvajanja odrejenih ukrepov izven delovnega časa, kadar je ogroženo zdravje ljudi ali
živali (izpolnjen Obrazec 8 – Zagotavljanje
nepretrgane veterinarske dejavnosti);
9. izjava glede maksimalnega odzivnega
časa ob pojavu bolezni živali za najbolj oddaljen KMG-MID na območju, za katerega
se prijavlja (izpolnjen Obrazec 9 – Odzivni
čas);
10. izjava glede višine popusta na ceno
režijske ure, če ga ponudi (izraženo v% in
celim številom) (izpolnjen Obrazec 10 – Popust na ceno režijske ure);
11. interni akt o organizaciji delovanja
v primeru pojava bolezni živali z navedbo
vrste in števila zaščitnih sredstev za obvladovanje bolezni živali, če obstaja (izpolnjen
Obrazec 11 – Obvladovanje kriznih situacij);
12. navedba številke koncesijske pogodbe za opravljanje veterinarske dejavnosti
DDD, če je pogodba sklenjena ali navedba
številke odločbe in datuma izdaje, če ima
odločbo VURS o izpolnjevanju pogojev za to
dejavnost na dan objave razpisa, če obstaja
(izpolnjen Obrazec 12 –DDD).
Obvezne sestavine prijave so obrazci
od 1 do vključno 12, skupaj z zahtevanimi
dokazili, razen obrazca 7, če prijavitelj ne
uveljavlja območja občin, kjer živita avtohtoni narodni skupnosti.
Vložena prijava z izjavami prijavitelja je
zavezujoča in se bo upoštevala pri sklepanju koncesijske pogodbe.
VI. Izbor
Za posamezno območje občin bo izbrana tista veterinarska organizacija, ki bo izpolnjevala vse pogoje in bo zbrala največ
točk po prednostnih merilih iz VII. in VIII.
točke tega razpisa.

Prijavo se bo ovrednotilo tako, da ima
prednost veterinarska organizacija, ki lahko
zagotovi izvajanje veterinarskih dejavnosti
na območju cele upravne enote oziroma
večjega števila občin, ki predstavljajo zaokroženo celoto, ob upoštevanju prednostnih
meril iz VII. točke tega razpisa.
Če kandidira za isto območje občin/e
več prijaviteljev, se izbira veterinarske organizacije izvede glede na večji seštevek
točk po prednostnih merilih iz VIII. točke
tega razpisa.
Ob izpolnjevanju pogojev in izenačenosti števila točk VURS pozove prijavitelje, ki
kandidirajo na istem območju, da predložijo
sporazum o določitvi območja po posameznih občinah. Če v 30 dneh od poziva stranke ne predložijo sporazuma, VURS določi
veterinarsko organizacijo za območje posamezne občine glede na kadrovske zmogljivosti, njeno bližino in dostopnost, kot je
ovrednoteno v tem javnem razpisu.
Če bi del območja upravne enote ostal
izvzet, mora veterinarska organizacija, ki
uveljavlja ostalo območje upravne enote
in izpolnjuje kadrovske pogoje za celotno
območje upravne enote, prevzeti območje
celotne upravne enote. Če kadrovskih pogojev za celotno območje ne izpolnjuje, VURS
določi drugo najbližjo veterinarsko organizacijo, ki izpolnjuje pogoje.
VII. Prednostna merila po četrtem odstavku 3. člena Uredbe
Pokritje večjega območja, za katerega se
prijavlja in izpolnjuje pogoje (točke iz posameznih alinej se ne seštevajo):
– za območje dveh ali več celih upravnih
enot: 14 točk;
– za območje ene cele upravne enote:
12 točk;
– za območje 5 občin ali več, ki predstavljajo zaokroženo celoto in niso hkrati območje cele upravne enote: 10 točk;
– za območje 4 občin, ki predstavljajo
zaokroženo celoto in niso hkrati območje
cele upravne enote: 8 točk;
– za območje 3 občin, ki predstavljajo
zaokroženo celoto in niso hkrati območje
cele upravne enote: 4 točke;
– za območje 2 občin, ki predstavljata
zaokroženo celoto in nista hkrati območje
cele upravne enote: 2 točki.
Zaokrožena celota je območje dveh ali
več občin, ki mejijo ena na drugo.
VIII. Prednostna merila za območje posameznih občin po petem odstavku 3. člena
Uredbe (ob izpolnjevanju pogojev se točke
iz posameznih podtočk seštevajo):
1. bližina in dostopnost veterinarske organizacije,
– kdor ima sedež veterinarske organizacije ali njene podružnice znotraj občine, za
katero se prijavlja: 2 točki;
2. Izjava o odzivnem času (do prihoda
na kmetijsko gospodarstvo) ob pojavu/sumu
bolezni živali, šteto od klica uporabnika za
najbolj oddaljeno gospodarstvo na občini/ah, ki jo/jih uveljavlja in zanjo/e izpolnjuje
pogoje (točke iz posameznih alinej se ne
seštevajo):
a) prihod do 90 min v času od 7.–15. ure,
samo od ponedeljka do petka: 1 točka;
b) prihod do 90 min 24 ur vsak dan,
vključno sobote, nedelje in prazniki: 3 točke;
3) način zagotavljanja nepretrgane veterinarske dejavnosti za terensko diagnostiko
in preiskave, s katerimi se potrdi bolezen
ali ovrže sum (točke iz posameznih alinej
se seštevajo):
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– dosegljivost dodatnega veterinarja na
mobilnem telefonu 24 ur skozi celo leto ne
glede na proste delovne dni: 2 točki (ne glede na število dodatnih veterinarjev);
– dosegljivost veterinarja na sedežu ambulante tekom delovnega časa, od ponedeljka do petka: 1 točka;
4) dejavnosti za obvladovanje kriznih
situacij (točke iz posameznih alinej se seštevajo):
– interni akt o organizaciji delovanja
v primeru pojava in v primeru izbruha bolezni živali, z navedbo vrste in števila zaščitnih
sredstev za obvladovanje bolezni živali (če
ga prijavitelj predloži): 1 točka;
– koncesija VURS za opravljanje DDD
dejavnosti (če obstaja): 2 točki;
5) kadrovske zmogljivosti (točke iz a. in
b. se seštevajo, najvišji možen seštevek
vseh točk je 3):
a) Vsak nadaljnji veterinar nad izpolnjevanjem pogojev na dan objave razpisa (pogoj je: 1 veterinar s polnim delovnim časom
na vsakih začetih 300 KMG-MID za celo
območje, ki ga uveljavlja in zanj izpolnjuje
pogoje), ki je:
– zaposlen s polnim delovnim časom:
1,5 točke;
– v primeru zaposlitve za krajši delovni časa od polnega, vendar najmanj 4 ure
dnevno: 1 točka;
(točke iz posameznih alinej se sešte
vajo)
b) Za vsakega zaposlenega veterinarskega pomočnika na dan objave razpisa):
– zaposlen s polnim delovnim časom:
1 točka;
– v primeru zaposlitve za krajši delovni časa od polnega, vendar najmanj 4 ure
dnevno: 0,5 točke;
(točke iz posameznih alinej se sešte
vajo);
6) delovne izkušnje zaposlenih veterinarjev (točke iz posameznih alinej se ne
seštevajo):
– do vključno 5 let: 1 točka;
– nad 5 do vključno 15 let: 3 točke;
– nad 15 let do vključno 20 let: 2 točki;
– nad 20 let: 1 točka.
Upošteva se skupno povprečje vseh zaposlenih veterinarjev na dan objave razpisa.
7) osnove za izračun cene za opravljanje
veterinarskih dejavnosti iz javnega razpisa:
Za vsak 1% popusta na veljavno ceno
režijske ure, ki je za vsako leto določena
s cenikom VURS: 0,5 točke, vendar največ
5 točk.
Popust velja za ves čas sklenitve koncesijskega razmerja.
Veljavna cena režijske ure po ceniku
VURS za leto 2010 je 32,21 EUR za veterinarja in 16, 41 EUR za veterinarskega
pomočnika.
8) izvajanje koncesije v skladu s predpisi – velja za vse vrste koncesij, ki jih ima
VURS sklenjene z veterinarskimi organizacijami (negativne točke iz posameznih alinej
se ne seštevajo):
– enkratni odvzem koncesije (delno ali
v celoti) v zadnjih 5 letih: manj 2 točki;
– dvakratni odvzem koncesije v zadnjih 5
letih (delno ali v celoti): manj 4 točke.
Upoštevajo se pravnomočne odločbe
VURS o odvzemu koncesije od 1. 1. 2005
dalje.
IX. Razpisna dokumentacija:
Seznam upravnih enot in občin
s številom registriranih kmetijskih gospo-
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darstev, ki so redile rejne živali, razen rib
in čebel, v letu 2009, ter obrazci za prijavo so objavljeni na spletnih straneh VURS
(http://www.vurs.gov.si). Zainteresirani prijavitelji lahko brezplačno dvignejo navedeno
dokumentacijo tudi v glavni pisarni VURS,
Parmova 53, Ljubljana, II. nadstropje, vsak
delavnik, med 9. in 12. uro, do vključno
5. 5. 2010.
X. Rok javnega razpisa: Rok prijav je
odprt do 5. 5. 2010. V primeru priporočene
pošiljke se štejejo za pravočasne prijave, ki
bodo poslane do izteka dneva 5. 5. 2010,
v primeru osebne dostave v glavno pisarno
VURS, Parmova 53, Ljubljana, pa morajo
biti prijave vložene do vključno 5. 5. 2010,
do 14. ure.
Prepozno prispele prijave se zavržejo.
Nepopolne prijave se zavržejo, če ne
bodo dopolnjene v osmih dneh od vročitve
pisnega poziva za dopolnitev vloge.
XI. Oblika prijave in naslov za vložitev
prijav na javni razpis:
Prijava mora vsebovati ustrezno izpolnjene, podpisane in žigosane obrazce, kot
izhaja iz razpisne dokumentacije. Obrazci
morajo slediti po številčnem vrstnem redu.
Prijava z obrazci mora biti povezana
z vrvico in zapečatena tako, da posameznih listov ni mogoče neopazno odvzemati
ali dodajati novih.
Zahtevane priloge k obrazcem morajo biti
priložene k prijavi ločeno, prav tako v vezani
obliki in označene kot priloga, z navedbo
številke obrazca h kateremu se prilagajo.
VURS si pridržuje pravico za odpravo
pomanjkljivosti glede opremljenosti prijave
na javnem odpiranju.
Prijavitelj pošlje prijavo priporočeno po
pošti ali jo prinese osebno v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – javni razpis –
koncesija za opravljanje dejavnosti javne
veterinarske službe – MREŽA z navedbo
občin in upravnih enot, kjer se prijavlja na
koncesijo«, na Veterinarsko upravo Republike Slovenije, Parmova 53, 1000 Ljubljana.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden
polni naslov prijavitelja. V primeru, da prijava ni označena, kot je navedeno, VURS ne
odgovarja za predčasno odpiranje prijave
ali za založitev prijave, si pa pridržuje pravico odprave take pomanjkljivosti pri javnem
odpiranju prijav.
XII. Odpiranje prijav: Odpiranje pravočasnih prijav, prispelih na naslov iz prejšnje
točke, bo v 2. nadstropju, v sejni sobi VURS,
Parmova 53 v Ljubljani.
Razpored odpiranja za prijavitelje
bo objavljen na spletnih straneh VURS
(http://www.vurs.gov.si) v roku 10 dni po
roku za oddajo prijav.
Pri odpiranju prijav smejo biti navzoči prijavitelji oziroma predstavniki prijavitelja, če
imajo pisno pooblastilo prijavitelja oziroma
njegovega zakonitega zastopnika.
XIII. Obveščanje o izbiri koncesionarja:
za posamezno območje bo prijaviteljem vročena odločba v roku 30 dni po ocenjevanju
prispelih vlog.
Podrobnejše informacije so na voljo
na VURS, na tel. 01/300-13-09, vsak dan
v času trajanja razpisa, od 9. do 11. ure
(kontaktna oseba: Anita Kermavnar, dr. vet.
med., v primeru odsotnosti: Polona Cankar,
univ. dipl. prav., tel. 01/300-13-02).
VURS si pridržuje pravico do morebitnih
popravkov tega javnega razpisa.
Veterinarska uprava
Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Št. 0074/2010

Ob-2464/10

Javni razpis
»Inovacijski vavčer«
(JR 5/2010-446)
1. Izvajalec javnega razpisa
Izvajalec javnega razpisa je:
Firma: Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije.
Skrajšana firma: JAPTI, Javna agencija
za podjetništvo in tuje investicije.
Sedež: Verovškova ulica 60, 1000 Ljub
ljana.
Javni razpis je usklajen z Ministrstvom
za gospodarstvo s pogodbo št. JAPTI –
6064-2010, 2011 – PF.
2. Pravna podlaga za izvedbo javnega
razpisa: Javna agencija Republike Slovenije
za podjetništvo in tuje investicije (v nadaljevanju: JAPTI) objavlja javni razpis »Inovacijski vavčer« na podlagi Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP,
14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09), Proračuna Republike Slovenije za leto 2010 (Uradni
list RS, št. 99/09), Proračuna Republike Slovenije za leto 2011 (Uradni list RS, št. 99/09),
Zakona o izvrševanju proračunov Republike
Slovenije za leti 2010 in 2011 (Uradni list RS,
99/09), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 13/06, 50/07), Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS,
št. 102/07 – ZPOP-1), dopolnjenega Programa ukrepov za spodbujanje podjetništva in
konkurenčnosti za obdobje 2007–2013, ki
ga je Vlada RS sprejela na svoji 49. redni
seji, dne 15. 10. 2009, Programa dela JAPTI
za leti 2010 in 2011 ter Finančnega načrta
JAPTI za leto 2010, h katerima je Vlada Republike Slovenije dala soglasje na svoji 65.
redni seji, dne 21. 1. 2010, in pogodbe št.
JAPTI – 6064-2010, 2011 – PF, o izvajanju
in financiranju programa Vavčerski sistem
podpore rasti in razvoju podjetij za obdobje
2010–2011 z dne 31. 3. 2010.
3. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov svetovalnih storitev zunanjih svetovalcev pri pripravi in
izvajanju razvojno naravnanega/ih projekta/ov podjetja, kjer bo končni rezultat vloga
za pridobitev zaščite pravic industrijske lastnine v obliki nacionalne ali mednarodne
prijave:
– patenta in/ali
– modela in/ali,
– znamke.
4. Namen javnega razpisa: namen javnega razpisa je priprava in izvedba razvojno naravnanega/ih projekta/ov podjetja (v
nadaljevanju: razvojno naravnan projekt
podjetja1) ter spodbujanje povezovanja med
podjetji in zunanjimi svetovalci z namenom
zaščite pravic industrijske lastnine.
5. Pogoji za kandidiranje
5.1. Splošni pogoji za kandidiranje
Na javnem razpisu lahko sodelujejo pravne in fizične osebe (v nadaljevanju: podjetja), ki izpolnjujejo naslednje splošne pogoje
za kandidiranje:
a) podjetje je registrirano po Zakonu
o gospodarskih družbah (ZGD-1),
b) opravlja svojo dejavnost v Republiki
Sloveniji,
1
Za lažje branje se uporablja v nadaljevanju ednina.

c) po velikosti spada podjetje med mikro, majhne ali srednje velika podjetja. Za
opredelitev velikosti podjetja se upoštevajo
določila iz Priloge I 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),
d) podjetje ne opravlja eno od dejavnosti, razvrščeno v naslednje sektorje, področja, oddelke, skupine in razrede, skladno
z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti
2008:
– področje A: Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo,
– oddelek 05: Pridobivanje premoga,
– oddelek 10: Proizvodnja živil,
– oddelek 11: Proizvodnja pijač,
– oddelek 12: Proizvodnja tobačnih izdelkov,
– skupina 16.1: Žaganje, skobljanje in
impregniranje lesa,
e) podjetje ni v težavah v skladu s Smernicami Skupnosti o državnih pomočeh za
reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (Uradni list C 244 z dne 1. 10. 2004,
str. 2) in Zakonom o pomoči za reševanje in
prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (ZPRPGDT-UPB2) (Uradni list RS,
št. 44/07). Mala in srednja podjetja, ki delujejo manj kot tri leta od registracije, se ne
štejejo kot podjetja v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje
in prestrukturiranje podjetij v težavah, razen
če izpolnjujejo merila za stečajni postopek
po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje
podjetij. Podjetje je v težavah:
– v primeru kapitalskih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba v zadnjih
dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine
osnovnega kapitala,
– v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami
preteklih let, doseže polovico kapitala, ki
je prikazan v računovodski evidenci in je
tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih
dosegla višino četrtine kapitala, ki je prikazan v računovodskih izkazih,
– če je v postopku prisilne poravnave,
stečaja ali likvidacije,
f) podjetje ima poravnane obveznosti do
Republike Slovenije,
g) podjetje ne pridobiva pomoči po posebnem programu za reševanje in prestrukturiranje,
h) podjetje ni navedeno na seznamu
podjetij na podlagi Sklepa o objavi seznama poslovnih subjektov, (Uradni list RS,
št. 43/07 in spremembe), s katerimi, na podlagi določb Zakona o preprečevanju korupcije (ZPKor; Uradni list RS, št. 02/04), ne smejo poslovati naročniki iz prvega, drugega in
tretjega odstavka 28. člena ZPKor,
i) podjetje za iste upravičene stroške,
ki jih navaja v svoji vlogi na ta javni razpis,
ni pridobilo javnih sredstev iz državnega
ali lokalnega proračuna ali mednarodnih
virov,
j) podjetje ni v postopku vračanje neupravičeno prejete državne pomoči.
5.2. Posebni pogoji za kandidiranje
Na javnem razpisu lahko sodelujejo podjetja, ki poleg splošnih pogojev za kandidiranje izpolnjujejo tudi naslednje posebne
pogoje za kandidiranje:
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a) podjetje v celoti zagotavlja lastna
sredstva za zaprtje2 finančne konstrukcije
razvojno naravnanega projekta podjetja, ki
ga navaja v vlogi na ta javni razpis,
b) podjetje bo vodilo stroške razvojno
naravnanega projekta podjetja, ki ga navaja v vlogi na ta javni razpis, na ločenem
stroškovnem nosilcu/mestu (možnost izpisa
analitične bilance projekta),
c) podjetje ni kapitalsko ali kakorkoli drugače lastniško ali upravljavsko povezano
z zunanjimi svetovalci, pri katerih bo koristilo
svetovalne storitve za pripravo in izvedbo
razvojno naravnanega projekta podjetja, ki
ga navaja v vlogi na ta javni razpis,
d) podjetje bo kot končni rezultat razvojno naravnanega projekta podjetja, ki
ga navaja v vlogi na ta javni razpis, vložilo
zahtevo za podelitev patenta in/ali zahtevo
za registracijo modela in/ali zahtevo za registracijo znamke pri pristojnih institucijah
(Urad Republike Slovenije za intelektualno
lastnino, Evropski patentni urad, Urad za
harmonizacijo notranjega trga (OHIM), Svetovna organizacija za intelektualno lastnino
(WIPO), nacionalni uradi),
e) podjetje se lahko na ta javni razpis
prijavi samo z eno vlogo.
6. Merila za izbor prejemnikov
Osnovno merilo za odobritev vloge je pravočasna in formalno popolna vloga podjetja,
iz katere je razvidno, da je skladna s 3., 4.,
5., 8. in 9. poglavjem tega javnega razpisa.
Za formalno popolno vlogo se šteje:
a) v primeru pošiljanja vloge po pošti
mora biti ovojnica zaprta in pravilno opremljena (glej 11. poglavje tega javnega
razpisa)/v primeru pošiljanja vloge elektronsko mora e-sporočilo vsebovati navedbo
»JR Inovacijski vavčer – vloga«,
b) vloga mora vsebovati vse obrazce navedene v 17. poglavju tega javnega razpisa
(izjema je Obrazec št. 5: »Naslovnica za
ovojnico«, ki ni potreben v primeru elektronske oddaje vloge),
c) obrazci morajo biti izpolnjeni v skladu z določili tega javnega razpisa, razpisne
dokumentacije in navodili, ki so navedeni
na obrazcih.
7. Višina sredstev
Okvirna skupna višina sredstev, ki je na
razpolago za izvedbo predmeta tega javnega razpisa, znaša 800.000 EUR. Finančna sredstva so zagotovljena v Proračunu
Republike Slovenije za leto 2010. Sredstva
prispeva Republika Slovenija v 100% deležu
prek Ministrstva za gospodarstvo (proračunska postavka 6064).
Okvirna skupna višina razpisanih sredstev za ta javni razpis se lahko poveča za
nerazporejena sredstva v okviru iste proračunske postavke.
8. Intenzivnost pomoči
V skladu s shemo državne pomoči
»Program ukrepov za spodbujanje pod2
Zaprta finančna konstrukcija pomeni, da
podjetje v celoti zagotavlja sredstva za pokrivanje vseh upravičenih stroškov. Vir sredstev za
pokrivanje upravičenih stroškov bodo sredstva
prejeta iz naslova javnega razpisa in sredstva,
ki jih podjetje zagotovi iz lastnih sredstev. Primer: višina upravičenih stroškov je 7.000 EUR.
Podjetje v vlogi navede, da pričakuje subvencijo v višini 3.000 EUR, ostalih 4.000 EUR bo
moralo podjetje zagotoviti iz lastnih sredstev,
če želi zagotoviti zaprto finančno konstrukcijo. V kolikor podjetje zagotovi manj kot 4.000
EUR lastnih sredstev, to pomeni odprto finančno konstrukcijo.

jetništva in konkurenčnosti za obdobje
2007–2013, majhna in srednje velika podjetja«, (št. priglasitve: BE02-5715334-2007,
BE02-5715334-2007/I) znaša intenzivnost
pomoči do največ 50% upravičenih stroškov.
Pri tem mora podjetje upoštevati naslednje
mejne zneske pomoči:
a) v primeru zaščite pravic industrijske
lastnine v obliki patenta: najmanj 1.000 EUR
(brez DDV) do največ 10.000 EUR (brez
DDV),
b) v primeru zaščite pravic industrijske
lastnine v obliki modela: najmanj 500 EUR
(brez DDV) do največ 10.000 EUR (brez
DDV),
c) v primeru zaščite pravic industrijske
lastnine v obliki znamke: najmanj 500 EUR
(brez DDV) do največ 5.000 EUR (brez
DDV).
Podjetje lahko pridobi subvencijo za stroške svetovalnih storitev, ki bodo nastali na
podlagi sodelovanja z zunanjimi svetovalci
opredeljenimi v alinejah »d« (patentni zastopniki) in »e« (zastopniki za modele in
znamke) 9. poglavja tega javnega razpisa,
največ v višini 10% od celotne višine zaprošene pomoči3.
Upoštevati je potrebno pravilo kumulacije pomoči, kar pomeni, da skupna višina
vseh prejetih razvojnih spodbud posameznega podjetja iz vseh javnih virov, vključno
s pomočjo po de minimis pravilu, za iste
upravičene stroške ne sme preseči dovoljene skupne višine pomoči.
9. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so stroški svetovalnih storitev zunanjih svetovalcev pri pripravi
in izvajanju razvojno naravnanega projekta
podjetja.
Upravičeni stroški svetovalnih storitev pri
pripravi in izvajanju razvojno naravnanega
projekta podjetja morajo nastati na podlagi
poslovnega sodelovanja podjetja z naslednjimi fizičnimi ali pravnimi osebami (zunanji
svetovalci):
a) raziskovalna organizacija, ki ima uradno vpisano raziskovalno skupino v bazo
Sicris, ne glede na to, ali je pravna oseba
javnega ali zasebnega prava,
b) raziskovalci, ki so uradno vpisani
v bazo Sicris,
c) laboratorij, kontrolni ali certifikacijski
organ, ki je uradno akreditiran prek Slovenske akreditacije,
d) patentni zastopniki, ki so uradno vpisani v register patentnih zastopnikov pri
Uradu Republike Slovenije za intelektualno
lastnino,
e) zastopniki za modele in znamke, ki
so uradno vpisani v register zastopnikov
za modele in znamke pri Uradu Republike
Slovenije za intelektualno lastnino.
Davek na dodano vrednost (DDV) ni
upravičen strošek. Poleg tega upravičen
strošek niso svetovalne storitve, ki se uporabljajo nepretrgano, trajno, občasno ali periodično ali pa so povezane z običajnimi
obratovalnimi stroški podjetja.
10. Obdobje v katerem morajo biti porabljena odobrena sredstva in oddani zahtevki za sofinanciranje razvojno naravnanega
projekta podjetja
Upoštevajo se le tisti upravičeni stroški,
ki bodo nastali v roku največ devetdeset dni
od dneva oddaje vloge na ta javni razpis.
3
»Celotna višina zaprošene pomoči« je
vrednost, ki jo podjetje navede pod »Višina
sofinanciranja projekta (€)**« v Obrazcu št. 1:
»Prijava« (točka 7. Finančna shema).
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Osnova za izplačilo odobrenih sredstev
po tem javnem razpisu je s strani JAPTI
odobren zahtevek za izplačilo. Zadnji rok za
oddajo zahtevka za izplačilo je do vključno
12. 11. 2010, ne glede na to, ali je bila oddana vloga za sofinanciranje v roku krajšem
od devetdeset dni. Zahtevek za izplačilo,
vključno z vsemi pripadajočimi prilogami,
mora biti predložen JAPTI najkasneje v roku
osem dni po dopustnem 90-dnevnem roku
v katerem lahko nastanejo upravičeni stroški
oziroma kolikor je rok za nastanek upravičenih stroškov krajši, do vključno 12. 11.
2010.
Obvezne priloge zahtevka za izplačilo
so:
– poročilo (ne sme presegati 3000 znakov s presledki in mora vsebovati naslednje
elemente:
– opis poteka dela in opis aktivnosti za
pripravo in izvedbo razvojno naravnanega
projekta podjetja,
– navedba zunanjih svetovalcev in njihova vloga pri pripravi in izvedbi razvojno
naravnanega projekta podjetja,
– morebitne probleme pri pripravi in
izvedbi razvojno naravnanega projekta podjetja,
– končni rezultat razvojno naravnanega projekta podjetja z jasno opredeljenim
prispevkom zunanjih svetovalcev k razvojno
naravnanemu projektu,
– kraj, datum, žig podjetja, podpis zakonitega zastopnika podjetja),
– fotokopije računov ali pogodb z zunanjimi svetovalci,
– dokazilo o plačilu stroškov zunanjih
svetovalcev (kopije izpiskov prometa na dan
odliva ali kopije izpiskov prometa zunanjih
svetovalcev na dan priliva, iz katerih mora
biti razvidno, da je bila transakcija dejansko
izvršena (razvidni morajo biti naslednji podatki: podjetje in njegov transakcijski račun,
zunanji svetovalec in njegov transakcijski račun, namen plačila, znesek, datum plačila).
Plačilo v gotovini se ne prizna),
– dokazilo o vložitvi zahteve za podelitev
patenta in/ali zahteve za registracijo modela in/ali zahteve za registracijo znamke
pri pristojni instituciji. Iz dokazila mora biti
razvidno, da je pristojna institucija prejela
prijavo).
11. Način prijave
Javni razpis bo odprt do porabe sredstev
oziroma do vključno 30. 9. 2010. Vloge, ki
bodo prispele kasneje kot 30. 9. 2010 (definicija »prispetje«: smiselno se upoštevajo
določila prvega odstavka 12. poglavja tega
javnega razpisa), se kot prepozne s sklepom zavržejo.
Vloga mora biti pripravljena v slovenskem jeziku in skladno z določili tega javnega razpisa, razpisne dokumentacije in
navodil na obrazcih.
Vlogo lahko podjetje pošlje elektronsko
na naslov vavcer@japti.si, s pripisom »JR
Inovacijski vavčer – vloga« ali po pošti ali
dostavi osebno na sedež JAPTI. Kolikor bo
vloga poslana po pošti ali osebno dostavljena na sedež JAPTI, mora biti dostavljena
v zaprti ovojnici, ki je opremljena z izpolnjenim Obrazcem št. 5: »Naslovnica za ovojnico«, na naslov: Javna agencija Republike
Slovenije za podjetništvo in tuje investicije,
Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana.
12. Odpiranje vlog in izbor podjetij – prejemnikov
Odpiranje vlog ne bo javno. JAPTI bo
vloge obravnaval tekoče po zaporedju pre-
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dloženih vlog na pošti (datum, ura, minuta
poštnega žiga), osebno na sedežu JAPTI
(datum, ura, minuta) ali elektronsko (datum, ura, minuta, navedena na e-sporočilu). Obravnavale se bodo le vloge prispele
v zaprti in pravilno opremljeni ovojnici ter
vloge prispele elektronsko s pripisom »JR
Inovacijski vavčer – vloga«. V primeru, da
podatek o minuti predložitve na pošti ne bo
razviden iz poštnega žiga, se bo kot čas predložitve vloge upoštevala ura predložitve,
razvidna iz poštnega žiga. V primeru, da iz
podatkov poštnega žiga ne bosta razvidni
ne ura in ne minuta predložitve, se upošteva
oddaja ob 24:00 uri. V primeru prispetja večjega števila vlog z enakim časom oddaje,
se bodo vloge uvrstile v vrstni red za odpiranje s komisijskim žrebom.
V primeru ugotovitve nepopolnosti vloge
glede na zahteve alinej »b« in »c« 6. poglavja tega javnega razpisa, bo komisija pozvala
podjetje k dopolnitvi vloge. Nepopolne vloge, ki jih podjetja v določenem roku ne bodo
dopolnila, se kot nepopolne zavržejo. Obrazec št. 3: »Opis projekta« in del Obrazca
št. 1: »Prijava« (7. »Finančna shema«) nista
predmet dopolnitve.
Vloga, ki ne izpolnjuje pogojev za kandidiranje in/ali ni skladna s 3., 4., 8. in 9.
poglavjem tega javnega razpisa, se kot neustrezna zavrne.
Kolikor ostanejo sredstva v višini, ki ne
zadošča za pokrivanje celotne načrtovane
višine sofinanciranja razvojno naravnanega
projekta, ki je opredeljena v Finančni shemi
(Obrazec št. 1: »Prijava«), ki bi bila naslednja upravičena do sofinanciranja, se vlogi
odobrijo razpoložljiva sredstva, vendar le
v primeru, če se podjetje s tem strinja. Kolikor se podjetje s tem ne strinja, se sredstva
dodelijo naslednji vlogi upravičeni do sofinanciranja po istem postopku, kot je opisan
v prejšnjem stavku.
V primeru, da se javni razpis zapre zaradi porabe sredstev, se bodo prejete vloge,
ki niso prišle na vrsto, neodprte vrnile pošiljateljem (velja za vloge prejete po pošti ali
osebno dostavljene vloge na sedež JAPTI).
Podjetja, ki bodo vlogo poslala elektronsko
in katerih vloga ni prišla na vrsto zaradi zaprtja razpisa, bodo o tem obveščena pisno.
13. Obveščanje o izboru
O izboru in dodelitvi sredstev odloči direktor JAPTI s sklepom. Podjetja bodo o izidu razpisa obveščena s sklepom najkasneje
v roku štirideset dni od datuma prejema
vlog. Hkrati s sklepom o izbiri bodo podjetja
pozvana k podpisu pogodbe. Če se podjetje
v roku osmih dni od prejema poziva na podpis pogodbe na poziv ne odzove, se šteje,
da je umaknilo vlogo za pridobitev sredstev.
Sredstva se nato lahko dodelijo naslednji
vlogi, ki ima na osnovi merila iz 6. poglavja
tega javnega razpisa prva možnost prejeti
sredstva.
Morebitne pritožbe zoper sklep vložijo
podjetja na JAPTI v roku petnajst dni od
prejema sklepa. Za odločanje o pritožbi je
pristojno Ministrstvo za gospodarstvo. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb
z izbranimi podjetji. Podjetje, ki se pritoži,
mora natančno opredeliti razloge, zaradi
katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne more biti postavljeno merilo za izbor
prejemnikov.
Rezultati razpisa so informacije javnega
značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh JAPTI.
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14. Poslovna skrivnost
Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre,
so informacije javnega značaja, razen tistih,
ki jih podjetje posebej označi kot poslovno skrivnost. Poslovna skrivnost se lahko
nanaša na posamezen podatek ali na del
vloge, ne more pa se nanašati na celotno
vlogo. Člani komisije, ki bodo sodelovali pri
odpiranju in ocenjevanju vlog, bodo morali
predhodno podpisati izjavo o zaupnosti.
Podatke, navedene v vlogi, ki niso del
poslovne skrivnosti, lahko JAPTI, Ministrstvo za gospodarstvo ali drugi organi, ki
so vključeni v spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije javnega razpisa,
uporabijo za evidence oziroma sezname in
analize.
15. Razpisna dokumentacija: razpisna
dokumentacija je na voljo na spletnem naslovu www.japti.si ali na sedežu JAPTI,
Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, vsak
delovni dan, med 9. in 12. uro. Razpisna
dokumentacija se lahko posreduje tudi po
elektronski pošti, na osnovi zahteve podane na elektronski naslov vavcer@japti.si,
s pripisom »JR Inovacijski vavčer – razpisna
dokumentacija«.
16. Dodatne informacije: informacije
v zvezi z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo je možno dobiti na podlagi pisnega zaprosila ali prek elektronske pošte na
naslov: vavcer@japti.si, do vključno 20. 9.
2010 – zaprosilo naj bo označeno z »JR
Inovacijski vavčer – vprašanje«. JAPTI bo
na spletnem naslovu www.japti.si objavil
odgovore na vprašanja v roku treh delovnih dni po prejemu vprašanja. Odgovori na
vprašanja so sestavni del javnega razpisa in
razpisne dokumentacije.
17. Obrazci za pripravo vloge
Obrazec št. 1: Prijava;
Obrazec št. 2: Izjava podjetja;
Obrazec št. 3: Opis projekta;
Obrazec št. 4: Vzorec pogodbe (parafirati);
Obrazec št. 5: Naslovnica za ovojnico
(uporabi se za oddajo vloge po pošti ali
osebno na sedežu JAPTI).
Javna agencija Republike Slovenije
za podjetništvo in tuje investicije
Št. 0076/2010

Ob-2490/10

Javni razpis
za dodelitev sredstev za izvajanje nalog
subjektov inovativnega okolja v letih
2010 in 2011
1. Izvajalec javnega razpisa
Izvajalec Javnega razpisa za dodelitev
sredstev za izvajanje nalog subjektov inovativnega okolja v letih 2010 in 2011 (v nadaljevanju: javni razpis) je Javna agencija
Republike Slovenije za podjetništvo in tuje
investicije.
Skrajšana firma: JAPTI, javna agencija
za podjetništvo in tuje investicije (v nadaljevanju: JAPTI).
Sedež: Verovškova ulica 60, 1000 Ljub
ljana.
Številka
javnega
razpisa:
JR
6/2010-431.
2. Pravna podlaga: Zakon o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02, 51/04 – EZA), Sklep o preoblikovanju Pospeševalnega
centra za malo gospodarstvo v Javno agencijo Republike Slovenije za podjetništvo in
tuje investicije (Uradni list RS, št. 73/05),
Zakon o javnih financah (Uradni list RS,
št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 –

ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO,
109/08, 49/09), Proračun Republike Slovenije za leto 2010 (Uradni list RS, št. 99/09) in
Proračun Republike Slovenije za leto 2011
(Uradni list RS, št. 99/09), Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za
leto 2010 in 2011 (Uradni list RS, 99/99),
Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 13/06, 50/07), dopolnjen Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007–2013, ki ga je
Vlada RS sprejela na svoji 49. redni seji,
dne 15. 10. 2009, Zakon o podpornem okolju za podjetništvo – ZPOP-1 (Uradni list RS,
št. 102/07), Pravilnik o vodenju evidence
subjektov inovativnega okolja (Uradni list
RS, št. 25/08), Program dela Javne agencije Republike Slovenije za podjetništvo in
tuje investicije za leti 2010 in 2011 ter Finančni načrt Javne agencije Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije za
leto 2010, h katerima je Vlada Republike
Slovenije dala soglasje na svoji 65. redni
seji, dne 21. 1. 2010, in pogodba št. JAPTI
– 1724,2224–2010,2011 – PF, o izvajanju in
financiranju programov za spodbujanje podjetništva in podjetništvu prijaznega okolja za
obdobje 2010–2011, z dne 23. 2. 2010.
3. Namen javnega razpisa
Namen javnega razpisa je zagotoviti
podporo za razvoj inovativnega okolja, ki bo
s svojimi aktivnostmi prispevalo k nastajanju
in razvijanju inovativnih podjetniških pobud
ter novih inovativnih (tehnoloških) podjetij, ki
so sposobna ustvarjati nova delovna mesta
z visoko dodano vrednostjo.
Naloge in aktivnosti subjektov inovativnega okolja so prepoznane kot nujno potrebne za ustvarjanje učinkovitega podpornega
okolja za podjetništvo kot tudi za nastajanje
novih inovativnih podjetij. Subjekti inovativnega okolja so koncentrirana infrastrukturna
in strokovna središča, katerih najpomembnejše naloge so promocija ustvarjanja znanja ter poslovnih zamisli in komercializacija
le-teh. Hkrati so nadgradnja v iskanju ter
soustvarjanju novih inovativnih in tehnološko naravnanih podjetniških zamisli, ki predstavljajo potrebni, vendar ne zadostni pogoj
za povečanje števila novonastalih ter povečanje stopnje preživetja podjetij v zgodnjih
fazah razvoja.
Subjekti inovativnega okolja (v nadaljevanju: subjekti) so univerzitetni inkubatorji,
podjetniški inkubatorji in tehnološki parki in
jih ustanavljajo osebe javnega in zasebnega
prava, ki zagotovijo tudi sredstva za njihovo ustanovitev, zagon in začetno delovanje.
Evidenco subjektov inovativnega okolja (v
nadaljevanju: evidenca) vodi JAPTI v skladu
s Pravilnikom o vodenju evidence subjektov
inovativnega okolja (v nadaljevanju: Pravilnik). Pravilnik določa postopek za vpis in
izbris subjektov iz evidence ter podrobneje
opredeljuje splošne, infrastrukturne in kadrovske pogoje za vpis in izbris iz evidence.
4. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev
sredstev v višini do največ 95% upravičenih
stroškov za izvajanje nalog subjektov inovativnega okolja za vse ciljne skupine izvajalca
javnega razpisa v letu 2010 in letu 2011.
Izvajalec javnega razpisa bo izbral sub
jekte za izvajanje nalog v okviru 3 sklopov
aktivnosti:
1. sklop: univerzitetni inkubatorji,
2. sklop: podjetniški inkubatorji,
3. sklop: tehnološki parki.
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Ciljne skupine izvajalca javnega razpisa,
za katere se izvajajo naloge v okviru sub
jektov inovativnega okolja, so:
– mladi: srednješolci in študenti,
– potencialni podjetniki: nosilci inovativne
poslovne zamisli (potencialni inkubiranci),
– delujoča podjetja:
– inovativna mikro, majhna in srednje
velika podjetja, ki razvijajo proizvode, procese in storitve (start up, 0–3 let delovanja),
– inovativna tehnološka podjetja, za
katere je značilna visoka vsebnost znanja
v storitvah ali proizvodih, potencial hitre rasti, izobrazba in ekspertno znanje zaposlenih, višja dodana vrednost na zaposlenega
in nastop v globalni tržni niši (rast in razvoj
podjetij, starejših od 3 let delovanja).
Izvajalec javnega razpisa bo sredstva
dodelil prijaviteljem, ki bodo v vsakem posameznem letu izvajali spodaj navedene
naloge in ki bodo privedle do navedenih
pričakovanih rezultatov.
Aktivnosti v okviru navedenih nalog morajo biti dostopne vsem ciljnim skupinam,
ne glede na status inkubiranca/člana inovativnega okolja.
Aktivnosti za posamezno ciljno skupino
morajo biti vsebinsko zasnovane tako, da
sledijo potrebam konkretne ciljne skupine.

Ciljna skupina 1. sklopa (univerzitetni inkubatorji):
MLADI: študenti
Cilji izvajanja nalog:
Promocija podjetništva ter dvig prepoznavnosti celovitega podpornega okolja
Prepoznavanje inovativnih potencialov in generiranje novih inovativnih podjetij
Naloga

Aktivnost

Pričakovan rezultat

Promocija celovitega podpornega okolja

– redno informiranje o delovanju

– vsaj 30% informiranih študentov preko uporabe
različnih orodij;
– izvedenih najmanj 8 delavnic;
– med udeleženci delavnic najmanj 160
študentov;

Promocija komercializacije znanja

– izvajanje aktivnosti za promocijo

– izvedba najmanj 10 dogodkov,
– med udeleženci dogodkov najmanj 100
študentov;

Iskanje novih podjetniških zamisli med
uporabniki

– izvajanje informativno-

– izvedba najmanj 5 informativno-promocijskih
aktivnosti,
– med udeleženci najmanj 75 študentov;
– izdelanih najmanj 20 svetovalnih zapisov;
– pomoč pri pripravi najmanj 10 poslovnih načrtov
univerzitetnih podjetniških skupin;
– pomoč pri ustanovitvi najmanj 5 novih podjetij,
od tega najmanj 1 spin-off;

univerzitetnega inkubatorja in
drugih podpornih institucij preko
uporabe različnih orodij;
– izvedba informativnopromocijskih delavnic za dvig
prepoznavnosti podpornega
okolja;
– priprava promocijskega
materiala za promocijo
inovativnega okolja;
komercializacije znanja

promocijskih aktivnosti za
pridobivanje novih uporabnikov
(delavnice, tekmovanja);
– preverjanje in vrednotenje
podjetniških idej;
– vključevanje univerzitetnih
podjetniških skupin v inovativno
okolje;
– pomoč pri pripravi poslovnih
načrtov in pri ustanovitvi podjetij;
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Ciljna skupina 2. in 3. sklopa (podjetniški inkubatorji in tehnološki parki):
POTENCIALNI PODJETNIKI
Cilj izvajanja nalog:
Promocija podjetništva ter dvig prepoznavnosti celovitega podpornega in inovativnega okolja
Prepoznavanje inovativnih potencialov in generiranje novih inovativnih podjetij
Naloga

Aktivnost

Pričakovan rezultat

Promocija celovitega podpornega okolja
med uporabniki

– zagotavljanje informacijskih

– tedensko posredovanje informacij

– izvajanje aktivnosti za promocijo
komercializacije znanja

– izvedba najmanj 5 dogodkov;
– med udeleženci najmanj 50 potencialnih
podjetnikov;

– izvajanje informativno-

– izvedba najmanj 2 informativno-promocijske

Promocija komercializacije znanja

Iskanje novih podjetniških zamisli med
uporabniki

storitev za potencialne podjetnike
preko uporabe različnih orodij;
– izvajanje informativnopromocijskih delavnic za dvig
prepoznavnosti podpornega okolja
in še posebej storitev inovativnega
okolja;
– priprava promocijskega
materiala za promocijo
inovativnega okolja;

promocijskih aktivnosti za
pridobivanje novih uporabnikov
(delavnice, tekmovanja)
– preverjanje in vrednotenje
podjetniških idej
– vključevanje novoustanovljenih
podjetij v okolje
– pomoč pri pripravi poslovnih
načrtov in pri ustanovitvi

o podjetništvu, ponudbi in storitvah podpornega
okolja za podjetništvo, možnostih uveljavljanja
inovativnih idej, ipd.,
– izvedba najmanj 4 informativno-promocijskih
delavnic;
– med udeleženci najmanj 40 potencialnih
podjetnikov;

aktivnosti;
– med udeleženci najmanj 15 potencialnih
podjetnikov;
– vključenih najmanj 5 novih inovativnih podjetij;
– izdelanih najmanj 15 svetovalnih zapisov;
– pomoč pri pripravi najmanj 5 poslovnih načrtov
za potencialne podjetnike;
– pomoč pri ustanovitvi najmanj 3 novih podjetij
pred vključitvijo v subjekt;

Ciljna skupina 1., 2. in 3. sklopa (univerzitetni in podjetniški inkubatorji ter tehnološki parki):
DELUJOČA PODJETJA (start up podjetja, 0–3 leta delovanja)
Cilj izvajanja storitev:
Zagotavljanje višje ravni preživetja novonastalih podjetij
Krepitev sposobnosti podjetij za ustvarjanje novih delovnih mest in visoke dodane vrednosti
Naloga
Aktivnost
Pričakovan rezultat
Promocija celovitega podpornega okolja
– izvajanje informativno– na informativno-promocijskih delavnicah
med uporabniki
promocijskih delavnic za dvig
udeležencih najmanj 40 delujočih podjetij te ciljne
prepoznavnosti podpornega okolja
skupine;
in še posebej storitev inovativnega
– izvedba najmanj 1 projekta mrežnega
okolja;
sodelovanja;
– izvajanje projektov mrežnega
sodelovanja;
Promocija komercializacije znanja
– izvajanje aktivnosti za promocijo – na dogodkih (specializiranih delavnicah) za
komercializacije znanja;
promocijo komercializacije znanja udeleženih
najmanj 40 delujočih podjetij te ciljne skupine;
Zagotavljanje informacijskih in drugih
– zagotavljanje informacijskih
– posredovanje informacij o ukrepih države na
podpornih storitev za delujoča podjetja
storitev za delujoča podjetja preko
področju konkurenčnosti in podjetništva, možnostih
uporabe različnih orodij;
pridobivanja finančnih sredstev, možnostih
– izvajanje osnovnih svetovanj za
povezovanja, ponudbi in storitvah drugih podpornih
delujoča podjetja;
institucij, ipd., preko uporabe različnih orodij;
– izdelanih najmanj 10 svetovalnih zapisov za to
ciljno skupino;
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Ciljna skupina 2. in 3. sklopa (podjetniški inkubatorji ter tehnološki parki):
DELUJOČA PODJETJA (rast in razvoj podjetij, starejših od 3 let)
Cilj izvajanja storitev:
Spodbujanje rasti in razvoja podjetij
Krepitev sposobnosti podjetij za ustvarjanje novih delovnih mest in visoke dodane vrednosti
Naloga

Aktivnost

Pričakovan rezultat

Promocija celovitega podpornega okolja
med uporabniki

– izvajanje informativno-

– na informativno-promocijskih delavnicah

Promocija komercializacije znanja

– izvajanje aktivnosti za

– na dogodkih (specializiranih delavnicah) za

Zagotavljanje informacijskih in drugih
podpornih storitev za delujoča podjetja

– zagotavljanje informacijskih

– posredovanje informacij o ukrepih države

promocijskih delavnic za dvig
prepoznavnosti podpornega
okolja in še posebej storitev
inovativnega okolja;
– izvajanje projektov mrežnega
sodelovanja;
promocijo komercializacije znanja;

storitev za delujoča podjetja preko
uporabe različnih orodij,
– izvajanje osnovnih svetovanj za
delujoča podjetja;

udeleženih najmanj 12 delujočih podjetij te ciljne
skupine;
– izvedba najmanj 1 projekta mrežnega
sodelovanja;

promocijo komercializacije znanja udeleženih
najmanj 25 delujočih podjetij te ciljne skupine;
na področju konkurenčnosti in podjetništva,
možnostih pridobivanja finančnih sredstev,
možnostih povezovanja, ponudbi in storitvah
drugih podpornih institucij, ipd.
– izdelanih najmanj 10 svetovalnih zapisov za to
ciljno skupino;

DRUGE AKTIVNOSTI: 1., 2. in 3. sklop (univerzitetni in podjetniški inkubatorji ter tehnološki parki)
Aktivnost

Cilj

– pridobivanje ključnih informacij lokalnega in regionalnega

Zagotavljanje strokovnih in kakovostnih storitev v skladu s pravili
stroke in veljavnimi predpisi

Vzdrževanje in priprava baz podatkov o končnih upravičencih.

Spremljanje uspešnosti subjektov inovativnega okolja in
uporabnikov storitev.

Letna izvedba ankete in intervjujev med uporabniki podpornih
storitev po enotni metodologiji, ki jo pripravi izvajalec javnega
razpisa.

Identifikacija potreb za nadgradnjo podpornih storitev.

– sodelovanje na nacionalnih predstavitvah in promocijskih

Promocija celovitih podpornih storitev in promocija razvoja
podjetniške kulture na nacionalnem nivoju

značaja,
– udeležba na seminarjih, delavnicah, usposabljanjih in
srečanjih mreže subjektov inovativnega okolja, ki jih bo
organiziral izvajalec javnega razpisa kot koordinator mreže
(vsaj 1-2 letno v Ljubljani ali okolici).

ter medijskih aktivnostih na vabilo izvajalca javnega razpisa,
– priprava najmanj 1 novice mesečno in 1 dobre prakse
inkubiranca letno, za objavo na portalu izvajalca javnega
razpisa.

Prijavitelj mora izvesti vse zgoraj navedene naloge v letu 2010 in ponovno v letu
2011. Prijavitelj mora v finančni konstrukciji
zajeti najmanj zgoraj navedene aktivnosti,
z namenom doseganja zahtevanih rezultatov, pri čemer mora upoštevati zgornjo mejo
za dodelitev sredstev v skladu s poglavjem
8 Obseg in način dodeljevanja sredstev.
5. Pogoji za dodelitev sredstev
Prijavitelj je pravna oseba, ki je v skladu
z Zakonom o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list št. 102/07, v nadaljevanju:
ZPOP-1) in Pravilnikom vpisana v evidenco
A subjektov inovativnega okolja.
Splošni pogoji:
– Prijavitelj mora biti vpisan v Poslovni
register Slovenije.
– Prijavitelj ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku ali postopku

likvidacije, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, ni opustil poslovne dejavnosti, ni v kakršnemkoli podobnem
položaju.
– Zakoniti zastopnik prijavitelja ni s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen
za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim
ravnanjem.
– Zakoniti zastopnik prijavitelja ni storil
velike strokovne napake s področja predmeta tega javnega razpisa, ki mu je bila
dokazana s sredstvi, ki jih izvajalec javnega
razpisa lahko utemelji.
– Prijavitelj izpolnjuje obveznosti s plačili
davkov v skladu z zakonskimi določbami
države.
– Ne prijavitelj in ne zakoniti zastopnik
prijavitelja nista bila pravnomočno obsojena
zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so po-

drobneje opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94, 23/99,
60/99, 40/04, 37/05, 17/06,55/08):
– hudodelsko združevanje,
– sprejemanje podkupnine pri volitvah
(velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje/dajanje daril, jemanje podkupnine
(velja za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje/dajanje daril za nezakonito
posredovanje,
– goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in
zatajitev finančnih obveznosti ter goljufija
zoper finančne interese Evropskih skupnosti
v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti,
– pranje denarja,
– in da mu ni bila izrečena stranska
kazen na podlagi 15.a člena Zakona o od-
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govornosti pravnih oseb za kazniva dejanja (Uradni list RS, št. 59/99 (12/00 popr.),
50/04, 65/08),
– Prijavitelj ni na seznamu poslovnih
subjektov v Sklepu o objavi seznama poslovnih subjektov s katerimi na podlagi določb Zakona o preprečevanju korupcije ne
smejo poslovati naročniki iz prvega, drugega in tretjega odstavka 28. člena Zakona
o preprečevanju korupcije (Uradni list RS,
št. 43/07, 68/07, 29/08, 55/08, 91/08).
– Prijavitelj se mora seznaniti in se strinjati z vsemi pogoji, ki so navedeni v razpisu
in razpisni dokumentaciji.
– Prijavitelj mora jamčiti, da vse kopije, ki
so priložene vlogi, ustrezajo originalom.
– Prijavitelj mora jamči, da so vse navedbe, ki so podane v vlogi, resnične in ustrezajo dejanskemu stanju.
– Prijavitelj za iste upravičene stroške
ni 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).
– Drugi pogoji, ki so navedeni v razpisu
ali razpisni dokumentaciji.
Posebni pogoji:
Osnovni pogoji
– Prijavitelj je oseba javnega ali zasebnega prava, ki ne bo ustvarjala dobička iz
pridobljenih sredstev po tem javnem razpisu in je subjekt inovativnega okolja, vpisan
v evidenco A, v skladu z ZPOP-1 in Pravilnikom.
– Prijavitelj na javni razpis kandidira
z eno vlogo za en sklop aktivnosti.
– V primeru, da so prijavitelju dodeljena tudi sredstva za izvajanje celovitih podpornih storitev v okviru vstopnih točk VEM,
mora ta zagotoviti delitev funkcij in nalog, na
tiste, ki jih opravlja kot vstopna točka VEM
in tiste, ki jih opravlja kot subjekt inovativnega okolja.
– Prijavitelj je imel v letu 2008 vključenih
vsaj 5% inkubirancev, ki so dosegali višji
BDV od povprečja v panogi, pri čemer se
upošteva vsa podjetja, ki so imela v letu
2008 status inkubiranca, ne glede na leto
vključitve (pridobitve statusa inkubiranca).
Kadrovski pogoji in reference
– Prijavitelj mora zagotoviti izvajanje
nalog s strani usposobljenih svetovalcev,
ki izpolnjujejo kadrovske pogoje v skladu
s Pravilnikom.
– Prijavitelj je v obdobju 2008–2009 izvedel najmanj 2 dve ali več urnih delavnic
za promocijo podpornega okolja in najmanj
2 dve ali več urnih delavnic s področja promocije komercializacije znanja v obdobju
2008–2009.
Drugi pogoji
– Prijavitelj mora vlogi priložiti Akcijski
načrt izvajanja nalog, ki so predmet tega
javnega razpisa, in sicer:
– Prijavitelj, ki je bil vpisan v evidenco
A v letu 2008 ali 2009, priloži akcijski načrt
za obdobje od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2011;

– Prijavitelj, ki je bil vpisan v evidenco
A v letu 2010, priloži akcijski načrt za obdobje od dneva izdaje sklepa o vpisu v evidenco A do 31. 12. 2011.
– Prijavitelj mora aktivnosti v akcijskem
načrtu načrtovati z namenom doseganja pričakovanih rezultatov, navedenih v 4. točki
tega javnega razpisa. Obvezna oblika akcijskega načrta je določena z obrazcem v razpisni dokumentaciji.
– Prijavitelj mora stroške za izvajanje
nalog v okviru tega javnega razpisa voditi
na posebnem stroškovnem mestu.
6. Merila za ocenjevanje in izbor prijaviteljev
Vse vloge, ki izpolnjujejo pogoje in so
formalno popolne, bodo ocenjene na podlagi naslednjih meril:
1. Število informativno-promocijskih in
izobraževalnih dogodkov, ki bodo izvedeni
v letih 2010 in 2011 – 35 točk,
2. Število novih podjetij, ki bodo nastala s pomočjo prijavitelja v letih 2010 in
2011 – 35 točk,
3. Pričakovani odstotek (%) inkubirancev, ki bodo na podlagi bilančnih podatkov
za leto 2009 in bilančnih podatkov za leto
2010 izkazovali višji BDV od povprečja v panogi – 30 točk.
Natančno razdelana merila s točkovnikom so sestavni del razpisne dokumentacije. Prag števila točk, nad katerim bo odobrena dodelitev sredstev, je 60 ali več točk.
7. Okvirna višina sredstev, ki se dodelijo
s tem javnim razpisom
Skupna okvirna višina razpisanih sredstev za leto 2010 in 2011 je 2.000.000,00
EUR, in sicer 1.000.000,00 EUR za leto
2010 in 1.000.000,00 EUR za leto 2011.
Prijavitelj je dolžan za izvajanje nalog
del sredstev zagotoviti iz lastnih virov, in
sicer najmanj v višini 5% upravičenih stroškov.
8. Obseg in način dodeljevanja sredstev
Izvajalec javnega razpisa bo sredstva
razdelil na podlagi fiksnega in variabilnega
dela. Način dodeljevanja sredstev, naveden
v nadaljevanju, velja za obdobje 1 leta.
Fiksni del je za vse prijavitelje enak in
znaša 40.000 EUR.
Variabilni del predstavlja vsota dveh oziroma treh dodatkov, in sicer:
– Dodatek 1 - dodatek za število novih
podjetij, ki so nastala s pomočjo prijavitelja,
– Dodatek 2 - dodatek za uspešnost prijavljenih projektov na razpis P2,
– Dodatek 3 - dodatek za delo s študenti,
ki se dodeli samo prijaviteljem na 1. sklop
aktivnosti (univerzitetnim inkubatorjem).
Dodatek 1 - dodatek za število novih
podjetij, ki so nastala s pomočjo prijavitelja
Dodatek 1 = ŠtNP × TReg × 25
Kjer je:
ŠtNP – število novih podjetij, ki so v obdobju 2008–2009 nastala s pomočjo prijavitelja
TReg – točke glede na regijo, v kateri
ima prijavitelj sedež.

Tabela: Pregled točk po regijah (TReg)
REGIJA

Zasavska

Koroška

Savinjska

Goriška

Pomurska

Podravska

Osr. slovenska

Obalnokraška

TOČKE

31

36

37

48

56

59

72

83
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Točke po regijah so izračunane na podlagi števila prebivalstva v regiji, števila podjetij
v regiji in indeksa ogroženosti regije v razmerju 40:30:30. V regijah, kjer je evidentiranih več pravnih oseb, vpisanih v evidenco
A subjektov inovativnega okolja, je število
prebivalstva in število podjetij sorazmerno
zmanjšano v odvisnosti od števila evidentiranih subjektov v regiji.
Dodatek 2 – dodatek za uspešnost prijavljenih projektov na razpis P2 – Sofinanciranje zagona podjetij v subjektih inovativnega
okolja
Dodatek 2 = OV × %Usp × 10
Kjer je:
OV – število odobrenih vlog na razpisu
P2 v obdobju 2008 in 2009
%Usp – razmerje med prejetimi in odobrenimi vlogami na razpis P2 v obdobju
2008 in 2009.
Upoštevajo se vloge, ki so bile poslane
oziroma odobrene s strani inkubirancev/članov prijavitelja na razpis P2 v letih 2008 in
2009.
Dodatek 3 – dodatek za delo s študenti
Dodatek se dodeli samo prijaviteljem na
1. sklop aktivnosti (univerzitetnim inkubatorjem), in sicer:
– za univerzitetni inkubator, katerega doseg je do 40.000 študentov, lahko variabilni
del znaša največ 40.000,00 EUR;
– za univerzitetni inkubator, katerega doseg je več kot 40.000 študentov, lahko variabilni del znaša največ 60.000,00 EUR.
V primeru, da višina razpisanih sredstev
po posameznih letih ne zadošča za sofinanciranje po zgoraj navedenem standardu, se
bodo sredstva proporcionalno zmanjšala na
vse prijavitelje.
Na podlagi poročila o doseženih rezultatih za leto 2010 bo izvajalec javnega
razpisa s posameznim prijaviteljem sklenil
aneks k pogodbi za dodelitev sredstev za
leto 2011, pri čemer bo višina dodeljenih
sredstev enaka kot za leto 2010. V primeru,
da prijavitelj ne bo opravil vseh predvidenih
aktivnosti v akcijskem načrtu za leto 2010,
ni upravičen do sofinanciranja nalog v koledarskem letu 2011.
9. Upravičeni stroški
Dodelitev sredstev se lahko izvede le
za aktivnosti in upravičene stroške, ki niso
delno ali v celoti financirani z drugimi javnimi
sredstvi (iz državnega, lokalnega proračuna,
virov EU in drugih virov), vključno z de minimis pomočjo.
Upravičeni stroški so tisti stroški, ki so
nastali na osnovi izvedenih nalog, ki so
predmet javnega razpisa, in so nastali:
– v obdobju od 1. 1. 2010–31. 12. 2011
pri prijaviteljih, ki so bili vpisani v evidenco
A v letu 2008 ali 2009 oziroma
– v obdobju od dneva izdaje sklepa o vpisu v evidenco A do 31. 12. 2011 pri prijaviteljih, ki so bili vpisani v evidenco A v letu
2010, do 31. 12. 2011.
V posameznem obdobju lahko prijavitelj
uveljavlja le tiste upravičene stroške, ki so
nastali v poročanem obdobju in so bili plačani do datuma, ki je določen kot rok za prejem
poročila in zahtevka, kar prijavitelj dokaže
s potrdilom o plačilu.
Upravičeni stroški za izvajanje storitev, ki
so predmet javnega razpisa, so:
– stroški dela v okviru rednega delovnega časa, prevoz na in z dela ter prehrana zaposlenih ter stroški pogodbenih delavcev na
podlagi podjemnih pogodb (največ do višine
80% vseh upravičenih stroškov),

– potni stroški in dnevnice,
– strošek najema opreme in prostora za
izvedbo informativno-promocijskih in izobraževalnih aktivnosti,
– stroški storitev zunanjih izvajalcev,
– materialni stroški za izvedbo promocijskih aktivnosti.
Davek na dodano vrednost ni upravičen
strošek.
10. Obveščanje in informiranje javnosti:
izbrani prijavitelji so dolžni javnost informirati in obveščali o tem, da je izvajanje nalog
subjektov inovativnega okolja sofinancirano
s strani Javne agencije Republike Slovenije
za podjetništvo in tuje investicije in s strani
Ministrstva za gospodarstvo. Na vseh dokumentih, publikacijah ali komunikacijah,
povezanih z delom subjektov inovativnega
okolja, morajo omenjati sofinanciranje Javne agencije Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije in Ministrstva za
gospodarstvo in objaviti njuna logotipa.
11. Rok in način oddaje, odpiranja in
dopolnitev vlog
Oddaja vloge
Prijavitelji morajo oddati izpolnjeno vlogo
v papirni obliki, v originalu in v celoti v slovenskem jeziku oziroma v uradnem prevodu skladno z navodili in obrazci iz razpisne
dokumentacije.
Prijavitelj lahko za sredstva na tem razpisu kandidira samo z eno vlogo za en sklop
aktivnosti.
Rok za oddajo vlog je 16. 4. 2010, do
12. ure.
Vloga se bo štela za pravočasno, če bo:
– dostavljena osebno v vložišče izvajalca
javnega razpisa na naslovu: Javna agencija
Republike Slovenije za podjetništvo in tuje
investicije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljub
ljana, do roka za oddajo vlog.
– prispela po navadni pošti na naslov
Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije, Verovškova ulica
60, 1000 Ljubljana, do roka za oddajo vlog.
– oddana s priporočeno pošiljko po pošti
na naslov: Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, najkasneje
na dan izteka roka za oddajo vlog.
Prijavitelji morajo vlogo oddati v zaprti
ovojnici, z navedbo »Ne odpiraj – vloga na
javni razpis SUBJEKTI 2010/2011« in navedbo firme ter naslova prijavitelja.
Odpiranje vlog
Odpiranje vlog bo dne 19. 4. 2010, na
sedežu Javne agencije Republike Slovenije
za podjetništvo in tuje investicije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana.
Odpiranje prejetih vlog ne bo javno. Odpirajo se samo pravočasne vloge.
Vloge, ki bodo prispele po roku, ki je
določen za odpiranje, bodo kot nepravočasne neodprte vrnjene prijavitelju. Če na
ovojnici ni prijaviteljevega naslova, se ovojnica odpre in se po ugotovitvi naslova vrne
prijavitelju.
V primeru, da prijavitelj odda vlogo oziroma več vlog za več sklopov aktivnosti, se
šteje, da prijavitelj ne izpolnjuje pogojev za
prijavo in se vse njegove vloge izloči iz nadaljnjega postopka ocenjevanja.
Dopolnitve in pojasnila vlog
Prijavitelj, ki bo poslal formalno nepopolno vlogo, bo v 8 dneh po odpiranju pozvan,
da jo dopolni. Dopolnitev ni dopustna v delu,
ki bi lahko vplivala na drugačno razvrstitev
vloge glede na merila ali višino dodeljenih
sredstev. Akcijski načrt in finančni načrt ni-
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sta predmet dopolnitve. Prijavitelj, ki je bil
pozvan na dopolnitev vloge, mora vlogo
dopolniti v roku 5 dni od prejema poziva.
Nepopolna vloga, ki jo prijavitelj v roku za
dopolnitev ne dopolni, se zavrže.
Izvajalec javnega razpisa lahko kadarkoli
v obdobju od odpiranja do izbire prijavitelja
pozove prijavitelja k pojasnilu informacij iz
vloge. Prijavitelj, ki je bil pozvan k pojasnilu,
mora le-to posredovati v roku 5 dni od prejema poziva. Kolikor prijavitelj v roku pojasnil
ne posreduje, bo izvajalec javnega razpisa
o pomenu informacije odločil po prostem
preudarku.
Izvajalec javnega razpisa lahko kadarkoli
v obdobju od odpiranja do izbire prijavitelja
pozove k posredovanju dokazil, ki izkazujejo
verodostojnost navedb v vlogi, in o katerih
se ne vodi uradne evidence. Prijavitelj, ki
je bil pozvan k posredovanju dokazil, mora
le-ta posredovati v roku 5 dni od prejema
poziva. Kolikor prijavitelj v roku dokumentov
ne posreduje, izvajalec javnega razpisa teh
navedb v vlogi ne bo upošteval.
12. Ocenjevanje vlog
Formalno popolne vloge bo obravnavala
strokovna komisija po merilih, ki so sestavni
del javnega razpisa in razpisne dokumentacije.
Vloga se šteje kot formalno popolna, če
vsebuje v skladu z navodili v razpisni dokumentaciji izpolnjene in opremljene obrazce
in priloge.
13. Obveščanje o izboru: prijavitelji bodo
o izboru pisno obveščeni v 60 dneh od datuma odpiranja vlog.
14. Podpis pogodbe: izvajalec javnega
razpisa bo izbranemu posredoval sklep o izboru in ga hkrati pozval k podpisu pogodbe.
Rok za podpis pogodbe znaša 10 dni od
dneva prejema sklepa o izbiri. Če izvajalec
javnega razpisa v tem roku ne prejme podpisane pogodbe, se šteje, da je prijavitelj
umaknil vlogo.
15. Dosegljivost razpisne dokumentacije
in dodatnih informacij
Razpisna dokumentacija z navodili in
obrazci je dosegljiva v elektronski obliki na
spletnem naslovu, www.japti.si, ali na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na
naslov Javna agencije Republike Slovenije
za podjetništvo in tuje investicije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana (s pripisom: javni
razpis SUBJEKTI 2010/2011) ali na elektronski naslov: irena.meterc@japti.si (s pripisom: javni razpis SUBJEKTI 2010/2011).
Za posredovanje dokumentacije po navadni ali elektronski pošti lahko zainteresirani
prijavitelji zaprosijo najkasneje 4 dni pred
rokom za oddajo vloge.
Dodatne informacije v zvezi s pripravo
vlog in pojasnila k razpisni dokumentaciji
so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega
zaprosila, posredovanega na naslov Javna
agencije Republike Slovenije za podjetništvo
in tuje investicije, Verovškova ulica 60, 1000
Ljubljana (s pripisom: javni razpis SUBJEKTI 2010/2011) ali na elektronski naslov: irena.meterc@japti.si (s pripisom: javni razpis
SUBJEKTI 2010/2011), in sicer najkasneje
4 dni pred rokom za oddajo vloge. Vprašanja zainteresiranih prijaviteljev in odgovori
izvajalca javnega razpisa bodo najkasneje
2 dni pred rokom za oddajo vloge objavljeni
na spletnem naslovu, www.japti.si. Odgovori
in pojasnila izvajalca javnega razpisa so del
razpisne dokumentacije.
Javna agencija Republike Slovenije
za podjetništvo in tuje investicije
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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), Zakona o ratifikaciji Sporazuma
o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju
med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Avstrije (Uradni list RS, MP – 10/99)
ter Protokola petega zasedanja skupnega
odbora za znanstveno in tehnično sodelovanje med Republiko Slovenijo in Republiko
Avstrijo z dne 18. novembra 2008 v Ljub
ljani, Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30,
1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje
znanstvenoraziskovalnega sodelovanja
med Republiko Slovenijo in Republiko
Avstrijo 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
avstrijskih 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;
– družboslovne vede;
– humanistika.
Bilateralni projekti trajajo dve leti.
V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenije in Republika Avstrija.
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 raziskovalni in razvojni dejavnosti in predpisi
agencije; ter
– izvajajo s strani agencije financirane
programe dela javnih raziskovalnih organizacij ali s strani agencije financirane oziroma sofinancirane projekte temeljnega ali
aplikativnega raziskovanja, ali odobrene
mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na
področju raziskav in tehnološkega razvoja), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja
raziskav.
4. Cilji javnega razpisa: cilj javnega razpisa je okrepiti bilateralno znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Republiko Avstrijo,
povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev
in število gostovanj vrhunskih avstrijskih raziskovalcev v Sloveniji, ter povečati število
prijav slovenskih raziskovalcev na okvirne
programe Evropske unije na področju raziskav in tehnološkega razvoja.
5. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa
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Slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta mora izpolnjevati pogoje za
vodjo raziskovalnega projekta, kot jih določa
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
avstrijski vodja morata vložiti prijavi praviloma istočasno in na način, ki ga določata
pristojni instituciji (v Republiki Avstriji: Office for Academic Co-operation and Mobility, http://www.oead.at; kontaktna oseba
na avstrijski strani je Sonya Balti, e-pošta:
Sonya.Balti@oead.at).
6. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje
Prednostni seznam prijav za sofinanciranje pripravi s strani agencije imenovana strokovna komisija, pri čemer upošteva
ovrednotenje bilateralnega projekta 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.
Finančno ovrednoten izbor prijav za sofinanciranje bo dogovorjen na zasedanju
pristojnega mednarodnega organa (Skupna komisija za znanstveno in tehnološko
sodelovanje med Republiko Slovenijo in
Republiko Avstrijo, v nadaljnjem besedilu:
skupna komisija), ki bo predvidoma potekalo
ob koncu leta 2010. Sklep o izboru prijav za
sofinanciranje izda Upravni odbor agencije
na podlagi izbire skupne komisije, 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 104.000,00
EUR.
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 v Republiki Avstriji;
– stroške bivanja za avstrijske 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 1252 EUR mesečno.
– dnevnice za avstrijske 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), tj. 21,39 EUR.
Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po zaključku obiska. Izbrane raziskovalne organizacije avstrijskim 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 Avstrijo 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. 6. 2010,
najkasneje do 12. ure. Kot pravočasne se
štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po
pošti iz Slovenije do 30. 6. 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-AT-04-A/2010) in
B (ARRS-MS-AT-04-B/2010). Obrazca A in
B, poimenovana ARRS-MS-AT-04-A-2010Pr in ARRS-MS-AT-04-B-2010-Pr (s končnico.doc oziroma. pdf), kjer je Pr priimek
slovenskega vodje prijavljenega bilateralnega projekta, morata najkasneje 30. 6. 2010
do 12.ure prispeti tudi po elektronski pošti
kot prilogi na naslov razpis-avstrija11-12@
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. 7. 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.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
dobijo interesenti na agenciji pri Mariji Šimenec, po tel. 01/400-59-76, vsak delavnik,
od 9. do 12. ure, ali na e-pošti: marija.simenec@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije
Ob-2455/10
Javni sklad RS za regionalni razvoj in
razvoj podeželja na podlagi 11. člena Zakona o uporabi sredstev, pridobljenih iz
naslova kupnine na podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni
list RS, št. 45/95, 34/96, 67/01 in 47/02;
v nadaljevanju: zakon), 21. člena Zakona
o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 93/05), Uredbe
o metodologiji za določitev razvitosti občin
(Uradni list RS, št. 61/09), Splošnih pogojev poslovanja Javnega sklada Republike
Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja z dne 23. 7. 2009 ter sklepa Vlade Republike Slovenije z dne 18. 2. 2010
o soglasju k Poslovnemu in finančnemu
načrtu Javnega sklada Republike Slovenije
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za regionalni razvoj in razvoj podeželja za
leti 2010 in 2011, iz postavk za leto 2010,
(v nadaljevanju: Sklad) objavlja
javni razpis
za dodeljevanje sredstev, namenjenih
za financiranje projektov lokalne in
regionalne javne infrastrukture
I. Predmet razpisa:
1. Predmet razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil občinam, za financiranje projektov lokalne in regionalne javne infrastrukture, ki so v večinski lasti države ali lokalne
samoupravne skupnosti oziroma se na občine prenesejo takoj po izvedbi projekta.
2. Višina razpisanih ugodnih posojil je
9.000.000,00 EUR.
II. Pogoji dodeljevanja
1. Upravičenci, prijavitelji in nosilci: projekta in prejemniki sredstev so občine v Republiki Sloveniji. Sklad bo na podlagi sklepa
o odobritvi sredstev s posamezno občino
sklenil pogodbo za izbrani projekt. Pri tem
bodo sredstva občinam, ki imajo koeficient
razvitosti občin za leto 2010 enak ali višji od
1,29 (to so občine: Horjul, Ljubljana, Grosuplje, Domžale, Šempeter - Vrtojba in Trzin),
dodeli le v primeru neizčrpanja sredstev
s strani drugih občin. Te občine se lahko prijavijo le na tretji in hkrati zadnji rok.
2. Nameni, na katere se projekti lahko
nanašajo:
– Področje vodooskrbe: lahko zajema izvedbo vrtine, zajetje, primarne cevovode in
potrebno čiščenje ter upravljanje z vodami
za zmanjšanje škodljivega delovanja voda.
– Področje cestnega omrežja: novogradnja ali rekonstrukcija lokalnih cest, javnih
poti in drugih cest s pripadajočimi mostovi
in parkirišči.
– Podjetništvo: podjetniške, obrtne, industrijske cone; nakup zemljišča in komunalno
opremljanje z namenom zaokrožitve kompleksa zemljišč za gospodarske aktivnosti.
– Okolje in prostor: sistem ravnanja
z odpadki, sanacija okoljsko degradiranih
območij, urejanje vodotokov, akumulacij in
drugih vodnih površin, varovanje naravne
dediščine, prostorsko načrtovanje in analiza
stanja okolja, ogrevanje na biomaso, vrtine
za toplo vodo.
– Komunalna infrastruktura: izgradnja
objektov in naprav.
– Področje šolstva: izgradnja in rekonstrukcija ter opremljanje šol in vrtcev ter
drugih pomožnih objektov.
– Področje zdravstva: izgradnja, rekonstrukcija ter nakup opreme za objekte.
– Področje socialnega varstva: izgradnja, rekonstrukcija ter nakup opreme za
objekte.
– Področje športa in kulture: izgradnja
ter rekonstrukcija športnih, kulturnih oziroma
večnamenskih dvoran ter bazenov in ohranjanje kulturne dediščine.
– Trajnostna raba energije: povečanje
učinkovitosti rabe končne energije, tj. rabe
energije v industriji, storitvenem in javnem
sektorju, prometu, gospodinjstvih, ter znatno povečanje obsega okolju prijazne pro
izvodnje energije iz obnovljivih virov energije
(v nadaljevanju: OVE) in iz sistemov sopro
izvodnje (kogeneracije) toplote in električne
energije.
3. Upravičeni stroški, ki lahko nastajajo
po 1. 1. 2010 so:
– stroški nakupa zemljišč,
– stroški gradnje, rekonstrukcije in/ali
nakupa objektov ter opreme (v primeru ra-

bljene opreme le-ta ne sme biti starejša
od 10 let),
– stroški priprave investicijskih študij in
projektov začetnih investicij le v primeru, ko
so sestavni del investicije.
4. Neupravičeni stroški so:
– strošek davka na dodano vrednost,
– nakup objektov ter opreme pod leasingom.
III. Splošni pogoji
1. Projekt mora v obrazcu oziroma investicijski dokumentaciji izkazati regionalni
pomen in vpliv na ustvarjanje novih delovnih
mest ali izboljšanje stanja okolja. Pri tem
mora zasledovati vsaj enega od naslednjih
ciljev:
– izboljšanje komunalne infrastrukture,
– izboljšanje socialne infrastrukture,
– izboljšanje lokalnega cestnega omrežja,
– izgradnje regionalne javne infrastrukture,
– boljša kvaliteta bivanja,
– večji poudarek skrbi za okolje,
– pozitiven vpliv na gospodarski razvoj.
2. Prejemniki sredstev in podpisniki pogodb s Skladom so občine. Odobreni bodo
izključno projekti lokalne in regionalne javne infrastrukture, ki so v lasti države ali
lokalne samoupravne skupnosti oziroma
se prenesejo nanjo takoj po izvedbi projekta, za kar je potrebno predložiti izjavo
župana.
3. Upravičenec mora predložiti zahtevo
za sredstva na obrazcu sklada vrste Cs.
Obrazcu morajo biti predložene obvezne
priloge in dokazila, ki jih Sklad zahteva od
upravičenca in so navedene v točki V. tega
razpisa ter na seznamu obveznih prilog, ki
so sestavni del razpisne dokumentacije.
4. Upravičenec mora k vlogi priložiti investicijski program oziroma drugo ustrezno
investicijsko dokumentacijo, izdelano v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije
na področju javnih financ (Uradni list RS,
št. 60/06). Vsa dokazila se morajo glasiti na
investitorja in prijavljeno investicijo.
5. Vlagatelj mora imeti za investicijo pridobljeno ustrezno dovoljenje za izvedbo lete, kolikor se za to vrsto naložbe izdajajo
dovoljenja.
6. Za prijavo mora upravičenec predložiti
projekt, katerega investicijska vrednost je
minimalno 25.000,00 EUR (brez DDV). Zaprošena sredstva morajo biti v višini najmanj
5.000,00 EUR oziroma največ 1.000.000,00
EUR (brez DDV). Višina odobrenih sredstev
ne more presegati 1.000.000,00 EUR, prav
tako ne sme skupna višina zadolženosti do
sklada posameznega upravičenca presegati
10% (10% vrednosti znaša = 8.338.869,97
EUR) vrednosti namenskega premoženja
sklada.
7. Rok za dokončanje investicijskega
projekta je do 31. 12. 2012. Upravičenec je
skladu dolžan poročati o projektu ob zaključku črpanja ter zaključku investicije o učinkih
in poteku investicije. V roku 1 meseca po
roku za zaključek investicije skladu predložiti Poročilo o zaključku investicije. Rok za
zaključek investicije in način poročanja se
opredeli v sklepu in pogodbi.
8. Upravičenec mora imeti poravnane
vse svoje zapadle obveznosti do Sklada.
9. Upravičenec se s pogodbo o dodelitvi
sredstev zaveže, da bo zagotovil primeren
prostor za namestitev oznake Sklada.
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10. Spodbude so praviloma namenjene
za isti projekt največ enkrat, izplačilo pa je
mogoče opraviti v tranšah.
11. V primeru pozitivnega sklepa o izboru
bo upravičenec z Banko Koper d.d. podpisal
posojilno pogodbo.
IV. Finančni pogoji
1. Projekti lahko s strani sklada pridobijo
sredstva v skupni višini do 100% upravičenih stroškov (brez DDV).
2. Posojilni pogoji:
– obrestna mera:
a) Euribor (trimesečni) + 1,00% letno, za
projekte v občinah, ki imajo koeficient razvitosti občin za leto 2010 glede na Uredbo
o metodologiji za določitev razvitosti občin
(Ur. l. RS, št. 61/09; v nadaljevanju: UMZDRO) višji od 1,09,
b) Euribor (trimesečni) + 0,35% letno, za
projekte v občinah, ki imajo koeficient razvitosti občin za leto 2010 med vključno 0,90 in
vključno 1,09 glede na UMZDRO;
c) Euribor (trimesečni) + 0,25% letno,
za projekte v občinah, ki imajo koeficient
razvitosti občin za leto 2010 manjši od 0,90
glede na UMZDRO;
– skupna doba vračila posojila do 15 let
(z vključenim moratorijem), ki se jo na željo
upravičenca pred podpisom pogodbe lahko
skrajša,
– pred podpisom pogodbe se upravičenec moratoriju lahko odpove in skrajša skupno dobo vračanja posojila, vendar le-ta ne
more znašati manj kot 1/3 prvotne skupne
dobe vračanja,
– znotraj skupne dobe vračanja, ki je
sestavljena iz moratorija na odplačevanje
glavnice ter odplačilne dobe, upravičenec
lahko pridobi oziroma koristi največ do 36
mesecev moratorija, za kar se opredeli pred
sklenitvijo pogodbe,
– obresti v času moratorija se plačujejo.
3. Stroški zavarovanja posojila in stroški vodenja posojila bremenijo upravičenca. Stroške sklepanja pogodbe prevzame
Sklad. Upravičenci, ki jim bodo sredstva
odobrena, bodo sklepali pogodbo z Banko
Koper d.d.
4. Posojila se dodeljujejo v evrih.
5. Skupna doba odplačevanja posojila (z
vključenim moratorijem) praviloma ne more
biti daljša od ekonomske dobe projekta.
6. Upravičenec mora zagotoviti razliko
med dodeljenimi sredstvi in dejansko vrednostjo investicijskega projekta.
7. Posojila upravičenec praviloma zavaruje z menicami in z nepreklicno garancijo
proračuna lokalne skupnosti ali z drugim,
temu instrumentu enakovrednim jamstvom.
8. Zahtevana dokumentacija pred sklepanjem pogodbe, ki jo vlagatelj posreduje
Banki Koper d.d:
– sklep o izbiri izvajalca,
– sklenjena pogodba z izvajalcem del
s pripadajočim predračunom oziroma popisom del (vse v celotnem obsegu),
– pridobljeno soglasje Ministrstva za finance glede zadolževanja,
– ustrezna dokumentacija za zavarovanje posojila.
Za vsa dela je obvezna uporaba Zakona
o javnih naročilih.
9. Rok sklenitve pogodbe je do 75 dni
od vročitve sklepa o odobritvi projekta upravičencu. Rok črpanja odobrenih sredstev je
do 75 dni od dneva sklenitve pogodbe. Ob
utemeljenem razlogu lahko Sklad na prošnjo
upravičenca oba roka tudi podaljša s pisnim
soglasjem. Upravičenec mora skleniti po-
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godbo, pridobiti soglasje za zadolževanje
občine in črpati sredstva v istem letu.
10. Če upravičenec, ki so mu bila sredstva odobrena, ne bo pristopil k podpisu
pogodbe v določenem roku, se bo upoštevalo, da je upravičenec enostransko odstopil od odobrenih sredstev in od sklenitve
pogodbe. Ravno tako se bo upoštevalo,
da je upravičenec enostransko odstopil od
odobrenih sredstev, kolikor ne bo v določenem roku dostavil ustrezne dokumentacije za črpanje. Če se prejemnik v roku za
sklenitev pogodbe, ki je naveden v sklepu,
nanj ne odzove, se na podlagi 4. točke
42. člena Splošnih pogojev upošteva, da
je umaknil vlogo.
11. Črpanje posojila sklada je dokumentarno z možnostjo refundacije ali tudi nakazila sredstev na račun občine. Možno je tudi
fazno črpanje sredstev.
– Črpanje sredstev bo možno po predložitvi:
– poročila o izvršenih delih,
– zahtevka občine za nakazilo odobrenih sredstev,
– specifikacije vseh stroškov,
– originalnih računov, pogodb oziroma
situacij izvajalcev ali kopij računov, pogodb
oziroma situacij izvajalcev, potrjenih s strani
občine in pooblaščene banke izstavljenih
za dela, izvedena po 1. 1. 2010. V primeru
refundacije že plačanih računov, je potrebno
priložiti potrdila o plačilih računov, pogodb
oziroma situacij.
– V primeru nakazil sredstev na račun
Občine za še neplačane račune, situacije in
pogodbe, mora Občina Skladu oziroma banki v roku 10 dni po plačilu le teh, situacije ali
pogodbe poslati potrdilo o plačilu, najmanj
v višini odobrenega posojila. Neplačani računi, situacije in pogodbe morajo biti plačani
najkasneje v 30 dneh od prejema sredstev
s strani Sklada.
– Kolikor občina ne bo v roku predložila
ustreznega dokazila, se bo smatralo, da so
sredstva porabljena nenamensko in je to
razlog za prekinitev pogodbe ter zahtevo
sklada za vračilo sredstev.
– V primeru, da bo po opravljenem izboru izvajalcev oziroma iz sklenjene pogodbe
z izvajalcem ugotovljena nižja vrednost projekta oziroma bodo v zaključnem finančnem
obračunu projekta izkazani neto stroški, ki
so manjši od predvidene vrednosti investicijskega projekta, se znesek odobrenega posojila zmanjša na način, pri katerem višina
sofinanciranja ne presega razpisnih določil.
V. Vsebina vloge:
Obvezna dokumentacija za prijavo:
– originalni obrazec za prijavo z izjavo Cs
(izpolnjen, potrjen in žigosan),
– kratek opis investicije v obsegu do ene
A4 strani,
– lokacija naložbe z navedbo poteka infrastrukturnega objekta, če gre za linijski
objekt (lahko kopija mapnega načrta z označenim prikazom poteka oziroma lokacijo investicije),
– investicijski program oziroma ustrezna
investicijska dokumentacija, izdelana v skladu z določili Uredbe o enotni metodologiji za
pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list
RS, št. 60/06) oziroma področnimi metodologijami, in sicer najmanj dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP). Projekti
morajo v skladu s 4. točko 34. člena Zakona
o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 93/05) izkazati re-
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gionalni pomen in vpliv na ustvarjanje novih
delovnih mest ali izboljšanje stanja okolja,
– poročilo o že izvršenih delih, če gre za
fazno izgradnjo,
– pridobljeno veljavno gradbeno oziroma
ustrezno upravno dovoljenje, kadar gradbeno dovoljenje ni potrebno,
– s strani odgovorne osebe parafiran
vzorec pogodbe,
– s strani odgovorne osebe parafirano
garancijsko izjavo občine.
Neobvezna dokumentacija:
– kopija soglasja Ministrstva za finance
k začetku postopka zadolževanja, kolikor
občina ima soglasje (obvezna priloga pred
podpisom pogodbe),
– kopija sklepa oziroma odločbe o prejemu drugih sredstev iz javnih virov pri projektu,
– mnenje s strani Regionalne razvojne
agencije o vplivu projekta na regijo za velike projekte (zaprošeno posojilo nad 500.000
EUR). Priloga služi kot pomoč pri odobravanju velikih projektov, ki jih odobrava uprava in
k odločitvi poda soglasje tudi nadzorni svet,
– kopijo dokumenta, s katerim se dokazuje, da je oziroma bo investicija na varovanem območju (obvezna priloga le v primeru,
ko je oziroma bo investicija na varovanem
območju),
– v primeru že izvedenega javnega naročila, poročilo o izvršenih delih za investicijske projekte, sklep o izboru izvajalca in
v celotnem obsegu naslednjo dokumentacijo: sklenjeno pogodbo z izvajalcem ter pripadajočim predračunom oziroma popisom
del (obvezna priloga v postopku podpisa
pogodbe).
VI. Merila za izbiro projektov
Merila za izbiro:
1. lokacija projekta,
2. kakovost prijavljenega projekta,
3. regionalni vpliv in izvedljivost pro
jekta.
Uporaba meril:
1. Lokacija projekta, ki lahko na podlagi
strokovne ocene komisije pridobi največ 30
točk, in sicer:
1.1 Stopnja razvitosti razvojnih regij (Sklep o razvrstitvi razvojnih regij
po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2007–2013 (Uradni list RS,
št. 23/06))
1.2 Razvitost občine projekta glede na koeficient razvitosti občin za leto
2010 (Uredba o metodologiji za določitev razvitosti občin (Uradni list RS,
št. 61/09))

do 10 točk
do 20 točk

2. Kakovost prijavljenega projekta, za kar
lahko na podlagi strokovne ocene komisije
pridobi največ 40 točk, in sicer:
2.1 Izkazana ekonomska upravičenost*
projekta s pričakovanimi rezultati oziroma
ocena ekonomske upravičenosti projekta na osnovi investicijskega programa, do
15 točk;
2.1.1 doprinos za njegove obstoječe in/ali bodoče uporabnike (opisno)
2.1.2 vpliv na gospodarski razvoj oziroma/ali se predvideva odprtje novih
delovnih mest po izvedbi investicije
2.1.3 rezultati ekonomskega ovrednotenja projekta (ERR)**

do 5 točk
do 5 točk
do 5 točk

* Z ekonomskimi oziroma družbenoekonomskimi merili pri izračunu upravičenosti projekta
ugotavljamo tudi učinke, ki jih projekt prinaša ne samo upravljavcu, temveč tudi drugim ekonomskim in preostalim subjektom. Ekonomska merila poleg neposrednih učinkov (stroškov
in koristi) vključujejo tudi posredne vplive na družbo kot celoto Vir: Uradni list RS, št. 60/06,
Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju
javnih financ.
** Ekonomska stopnja donosnosti ali Economic rate of return, Vir: Priročnik za izdelavo
analiz stroškov in koristi investicijskih projektov (2004).
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2.2 Obseg in kakovost infrastrukturnih
storitev oziroma del, do 25 točk,
2.2.1 obseg investicijskega projekta pri celovitosti reševanja problematike
in pričakovana vplivnost projekta oziroma naložbe

do 15 točk

2.2.2 vpliv projekta na prometno in komunalno urejenost območja

do 5 točk

2.2.3 pristop do varstva okolja

do 5 točk

3. Regionalni vpliv in izvedljivost projekta, do 30 točk:
3.1 pridobljeno soglasje Ministrstva za finance k začetku postopka
zadolževanja v letu 2010

do 5 točk

3.2 sofinanciranje projekta na varovanem območju

do 5 točk

3.3 sofinanciranje projekta s strani občin

do 5 točk

3.4 stopnja oziroma faza izvajanja investicijskega projekta

do 7 točk

3.5 financiranje projekta (lastna udeležba občin pri projektih)

do 8 točk

Projekti bodo ocenjeni na osnovi navedenih meril. Na osnovi ocene bo strokovna
komisija projekte razvrstila v prioritetno listo glede na zbrano število točk. Financirani bodo projekti z največjim številom točk
do porabe razpisanih sredstev. V primeru
odstopa upravičenca od koriščenja že dodeljenih sredstev, se sredstva dodelijo naslednjemu/im upravičencu/cem glede na
zbrano število točk.
Kolikor bodo projekti pri ocenjevanju dosegli isto število točk, bodo imeli prednost
pri izbiri tisti projekti, ki bodo zbrali večje
število točk po naslednjem vrstnem redu
sledečih meril za izbor vlog:
1. lokacija projekta,
2. kakovost prijavljenega projekta, vključno s tehničnimi kriteriji po posameznih namenih,
3. regionalni vpliv in izvedljivost projekta.
V primeru, da zadnje uvrščeni projekti
tudi po teh merilih dosežejo enako število
točk, bo imel prednost pri izbiri tisti projekt,
ki je bil oddan prvi (upošteva se datum in
ura oddaje projekta priporočeno na pošto
ali datum in ura oddaje projekta osebno
v vložišče sklada).
Vse vloge s programi z negativnim denarnim tokom, ekološko sporne investicije
ter projekte brez realne možnosti za zavarovanje posojila, se v skladu s tretjim odstavkom 30. člena Splošnih pogojev poslovanja
Javnega sklada RS za regionalni razvoj in
razvoj podeželja kot neutemeljene zavrnejo.
Izjema, glede negativnega denarnega toka
so le vloge s programi, ki s pozitivno analizo stroškov in koristi izkazujejo, da je njihov
program upravičen.
VII. Rok in način prijave:
1. Razpisna dokumentacija se dvigne
na sedežu Javnega sklada RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja, Škrabčev trg
9a, 1310 Ribnica, od objave do zaključka
razpisa, vsak dan, od 9. do 12. ure, osebno ali po naročilu. Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani sklada:
http://www.rdf-sklad.si ali http://www.rdfsklad.si/razpisi.html.
Informacije lahko zainteresirani pridobijo v Sektorju za izvajanje spodbud: tel.
01/836-19-53.
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2. Sklad lahko od prosilca zahteva dodatno dokumentacijo oziroma na svoje stroške
preverja dokumentacijo oziroma naroči strokovno mnenje o projektu.
3. Prvi rok za oddajo prijav je 18. 5. 2010,
drugi rok 1. 7. 2010 in zadnji rok za oddajo
prijav 3. 9. 2010, velja poštni žig priporočene pošiljke.
Občinam, ki imajo koeficient razvitosti
občin za leto 2010 enak ali višji od 1,29
(to so Občine: Horjul, Ljubljana, Grosuplje,
Domžale, Šempeter - Vrtojba in Trzin), se
sredstva dodeli le v primeru neizčrpanja
sredstev s strani drugih občin in se lahko
prijavijo le na tretji in hkrati zadnji rok.
4. Vloge so lahko oddane osebno ali priporočeno po pošti, do zgoraj navedenega
roka. Vloge se odpirajo po vrstnem redu, kot
so prispele. Odpiranje bo najkasneje tretji
delovni dan po izteku roka za oddajo vlog.
Odpiranja ni javno in bo potekalo do porabe
sredstev. Takoj ko bodo sredstva izčrpana,
bo Sklad to objavil na svoji spletni strani.
5. Prijavitelji vložijo vloge na naslov: Javni sklad RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica.
Popolna vloga v skladu z razpisnimi pogoji (vsaka posebej) mora biti dostavljena
na zgornji naslov v zaprti ovojnici, z oznako
»Ne odpiraj – razpis – Infrastruktura – Cs«.
Na ovitku mora biti jasno naveden naziv in
naslov prijavitelja.
Vloge morajo biti napisane v slovenskem
jeziku, finančni zahtevek prikazan v skupni
evropski valuti (EUR).
VIII. Obravnava vlog:
1. Komisijo za obravnavo vlog in pripravo predloga za odločanje bo imenovala
Uprava sklada. Komisija bo enakovredno
obravnavala vse popolne vloge, ki bodo prispele pravočasno oziroma bodo dopolnjene v predpisanem roku. Strokovna komisija
v primeru projekta z investicijsko vrednostjo
nad 150.000 EUR pridobi dve oceni. Poleg
ocene strokovne službe sklada uporabi tudi
zunanje strokovne ocenjevalce. V primeru
dveh ocen iste vloge, se kot končna ocena
upošteva povprečje dveh ocen. O odpiranju
vlog in izboru prejemnikov bo komisija vodila zapisnik. Podatki iz dokumentacije, ki jo
vsebuje prijava, so uradna tajnost.
2. Vlagatelje, katerih vloge bodo nepopolne, bo komisija v roku do 8 dni od odpiranja pisno pozvala, da jih dopolnijo v zahtevanem roku. Vloge, ki jih upravičenec v roku
8 dni od dneva prejema obvestila ne bo
dopolnil, bodo kot nepopolne zavržene.
3. Vloge, ki bodo prispele prepozno,
bodo zavržene.
4. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim
pogojem, bodo kot neutemeljene zavrnjene.
5. Vloge, pri katerih vlagatelji nimajo poravnanih zapadlih neplačanih obveznosti do
sklada, se zavržejo.
6. V primeru, da je vlog za dodelitev sredstev, ki izpolnjujejo kriterije za dodelitev več,
kot je na razpolago sredstev, oblikuje komisija za pregled in obravnavo prispelih vlog,
na podlagi vrednotenja projektov, prednostni
vrstni red upravičencev za dodelitev sredstev. Pri tem bodo projekti občin, ki imajo
koeficient razvitosti občin za leto 2010 enak
ali višji od 1,29, razvrščeni glede na število
točk, vendar za projekti ostalih občin.
Komisija bo na podlagi iz prejšnjega odstavka lahko predlagala odobritev sredstev
upravičencem iz višjega prioritetnega razreda v omejeni višini upravičeno zaprošenega
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zneska ter v obsegu razpoložljivih sredstev
(primer: zaprošeno posojilo 50.000 EUR, razpoložljiv obseg posojil zgolj še 25.000 EUR,
zato dodelitev v višini 25.000 EUR). Vloge
upravičencev, katere ne bodo uvrščene v prioritetni obseg dodelitve znotraj razpoložljivih
sredstev, bodo kot neutemeljene zavrnjene.
Upravičenci bodo o obravnavi vlog pisno
obveščeni s sklepom, praviloma v roku do
45 dni od datuma odpiranja vlog. Sklep bo
izdan na podlagi sklepov uprave. Za dodelitve, višje od 500.000 EUR poda soglasje
nadzorni svet sklada. O pritožbi zoper sklep
odloča Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Hkrati z izdanim
pisnim sklepom o pozitivni rešitvi, Sklad izda
tudi navodilo o načinu sklenitve pogodbe
o dodeljenih spodbudah, ki vsebuje:
– kraj in mesto sklepanja pogodbe,
– rok za sklenitev pogodbe,
– praviloma tudi potrebno dokumentacijo
za sklenitev pogodbe.
7. Spremljanje odobrenih projektov:
sklad bo spremljal porabo in učinke dodeljenih sredstev iz razpisa. Prejemnik sredstev
se v pogodbi zaveže, da je dolžan omogočiti
nadzor nad porabo sredstev tako, da je vsak
čas možna kontrola realizacije projekta ter
vpogled v poslovne knjige in listine, ki se
nanašajo na projekt. Če sredstva niso bila
porabljena za namene, za katere so bila dodeljena, ali se je sredstva odtujilo, ima sklad
pravico zahtevati takojšnje vračilo sredstev
v enkratnem znesku, v realni višini s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi za
obdobje od dneva nakazila do dneva vračila po Zakonu o predpisani obrestni meri
zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 11/07
– uradno prečiščeno besedilo).
Javni sklad Republike Slovenije za
regionalni razvoj in razvoj podeželja
Ob-2386/10
Na podlagi 28. člena Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju
pokopališč na območju Občine Dolenjske
Toplice (Uradni list RS, št. 34/00), objavlja
Občina Dolenjske Toplice
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje
gospodarske javne službe pokopališke
in pogrebne dejavnosti ter urejanja
pokopališč
1. Koncedent je Občina Dolenjske Toplice, Sokolski trg 4, 8350 Dolenjske Toplice.
2. Predmet koncesije
Koncesija se podeljuje za opravljanje pokopališke in pogrebne dejavnosti ter urejanja pokopališč na naslednjih pokopališčih:
Dolenjske Toplice, Gorenje Sušice, Kočevske Poljane, Loška vas, Podturn pri Dolenjskih Toplicah in Soteska.
Pokopališka dejavnosti se izvajajo na
pokopališču in so naslednje: izvajanje pogrebnih svečanosti, izkop in zasip jame ter
zaščita sosednjih grobov, zagotovitev uporabe mrliške vežice, prva ureditev groba,
izvajanje dežurne pokopališke službe.
Pogrebna dejavnost zajema urejanje dokumentacije, ureditev in prevoz pokojnika,
oddajanje grobnih prostorov, sklepanje najemnih pogodb ter vodenje evidence o grobovih in sklenjenih najemnih pogodbah ter
izvajanje pogrebne dežurne službe.
Urejanje pokopališč obsega: vzdrževanje
pokopališč, razdelitev na posamezne zvrsti
grobov, prekop grobov in opustitev grobov
ter vodenje katastra pokopališč.
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Vzdrževanje pokopališč zajema naslednja dela: čiščenje in odstranjevanje odpadkov ter snega, odvoz odpadkov, košnja zelenic, urejanje ter vzdrževanje okrasnih rastlin
in žive meje, vzdrževanje poti ter opravljanje
manjših vzdrževalnih del na objektih in napravah.
3. Za izvajanje dejavnosti, navedenih
v 2. točki, se na območju občine podeli le
ena koncesija. Za izvajanje dejavnosti, navedenih v 2. točki, razen za izvajanje pogrebnih svečanosti in za storitve ureditve
in prevoza pokojnika, se podeljuje monopol
v obliki koncesije.
4. Koncesija se podeljuje za dobo 5 let.
Koncesionar za vsako leto trajanja koncesije do konca marca tekočega leta plača
koncedentu plačilo za koncesijo v višini 3
odstotkov od prometa, ustvarjenega z opravljanjem dejavnosti po koncesijski pogodbi
v preteklem letu.
5. Ponudniki za pridobitev koncesije morajo izpolnjevati naslednje minimalne tehnične, kadrovske in druge pogoje:
– da so registrirani za opravljanje razpisanih dejavnosti in da imajo za to potrebna
soglasja in dovoljenja pristojnih organov,
– da predložijo dokazila, ki dokazujejo,
da imajo potrebna znanja, izkušnje, kadre in
sredstva za izvajanje razpisane dejavnosti,
– da imajo v lasti ustrezna tehnična sredstva, potrebna za izvajanje razpisane dejavnosti,
– da predložijo program izvajanja javne
službe in poslovni načrt,
– da predložijo izjavo banke ali zavarovalnice o izdaji garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 4.200,00
EUR.
6. Ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku,
– dokazila o izpolnjevanju pogojev za
opravljanje dejavnosti (ustrezna dovoljenja),
– predlog cen za storitve za katere se
dodeljuje koncesija,
– dokazila o razpolaganju z ustreznim
kadrom in tehničnimi sredstvi za izvajanje
razpisane dejavnosti,
– izjava, da ponudnik sprejema pogoje iz
razpisne dokumentacije,
– potrdilo davčnega organa o poravnavi
davčnih obveznosti in prispevkov, določenih
z zakonom,
– podpisano razpisno dokumentacijo,
ki jo ponudniki lahko dvignejo na občinski
upravi Občine Dolenjske Toplice, po objavi
razpisa, vsak delavnik, med 8. in 12. uro.
7. Merila za izbiro ponudnika so:
– cena storitev: 60%,
– izkušnje in reference: 40%.
8. Po končanem postopku razpisa pripravi komisija, imenovana s strani župana
Občine Dolenjske Toplice, predlog za izbor koncesionarja, ki ga posreduje Občinskemu svetu Občine Dolenjske Toplice, ki
pred odločbo občinske uprave, s sklepom
potrdi izbiro koncesionarja. Z izbranim koncesionarjem sklene koncesijsko pogodbo
župan.
9. Kontaktna oseba za morebitna pojasnila in dodatne informacije je Goran Udovč,
tel. 07/38-45-184, vsak delovni dan, od 8.
do 10. ure.
10. Prijave je potrebno poslati v zaprti
ovojnici na naslov: Občina Dolenjske Toplice, Zdraviliški trg 8, 8350 Dolenjske Toplice,
s pripisom: »Ne odpiraj – javni razpis za
izvajanje gospodarske javne službe poko-

pališke in pogrebne dejavnosti ter urejanja
pokopališč«.
11. Rok za oddajo ponudbe je 19. april
2010, do 10. ure. Javno odpiranje bo v prostorih sejne sobe Občine Dolenjskih Toplic,
dne 19. aprila 2010, ob 10.15.
12. Nepopolne in prepozno prispele vloge bodo izločene iz nadaljnje obravnave.
13. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 10 dni, po sklepu o potrditvi
izbere koncesionarja Občinskega sveta Občine Dolenjske Toplice.
14. Občina Dolenjske Toplice si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega od
ponudnikov.
Občina Dolenjske Toplice
Št. 410-0019/2010-1
Ob-2387/10
Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju
sredstev za pospeševanje razvoja malega
gospodarstva v Občini Kozje (Uradni list RS,
št. 63/03, 132/04, 122/08) objavlja Občina
Kozje
javni razpis
za dodelitev proračunskih sredstev
za pospeševanje razvoja malega
gospodarstva v Občini Kozje v letu 2010
I. Predmet razpisa je dodeljevanje proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja
malega gospodarstva v Občini Kozje v letu
2010.
II. Na razpis se lahko za razpisane ukrepe prijavijo:
– samostojni podjetniki,
– mala podjetja,
– občani, ki so pri pristojnem organu
vložili vlogo za priglasitev statusa samostojnega podjetnika,
– podjetja, ki so na pristojnem sodišču
vložila zahtevo za vpis v sodni register.
Upravičenec ne sme biti v stečajnem postopku, v postopku prisilne poravnave ali
v likvidacijskem postopku.
III. Skupna vrednost razpisanih sredstev
za sofinanciranje razvoja malega gospodarstva v letu 2010 znaša 8.500 EUR.
IV. Sredstva se bodo dodeljevala za naslednje namene:
– pospeševanje odpiranja novih delovnih mest,
– promocija izdelkov in storitev in svetovalne storitve.
Vsebina prijave po posameznih ukrepih
je določena v razpisni dokumentaciji.
V. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2010 v skladu s predpisi,
ki določajo izvrševanje proračuna. Pogoji
in merila za dodelitev proračunskih sredstev so določeni v Pravilniku o dodeljevanju
sredstev za pospeševanje razvoja malega
gospodarstva v Občini Kozje.
VI. Prijava na razpis mora biti izdelana na obrazcu, ki je sestavni del razpisne
dokumentacije. Prijava mora vsebovati vse
zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so
navedena v razpisnem obrazcu.
VII. Javni razpis se zaključi 31. 10. 2010.
Vloge se bodo sprejemale do porabe proračunskih sredstev po zaporedju predložitve
popolnih vlog, vendar najkasneje do 31. 10.
2010. Vse vloge, ki bodo posredovane po
tem roku, se bodo s sklepom zavrnile. Upravičenci lahko prijavijo ukrepe, ki so se izvedli
v času od 1. 10. 2009 do 31. 10. 2010.
Prijave je potrebno poslati z oznako
»Javni razpis: Sofinanciranje razvoja malega gospodarstva v letu 2010«, na naslov:
Občina Kozje, Kozje 37, 3260 Kozje.
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VIII. Vloge bo odpiral Odbor za gospodarstvo in razvoj. Odpiranje vlog ne bo javno.
IX. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni v roku 15 dni od odpiranja vlog. Z uspelimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju razvoja malega
gospodarstva v Občini Kozje za leto 2010.
Pogodba bo sklenjena v roku 30 dni po
sprejemu sklepa župana.
X. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dobijo od dneva objave javnega
razpisa na občinskem uradu občine ter na
spletni strani občine. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani
na občinskem uradu.
Občina Kozje
Št. 410-0015/2010-1
Ob-2388/10
Na podlagi Pravilnika za vrednotenje
programov organizacij in društev na področju humanitarnih dejavnosti v Občini Kozje
(Uradni list RS, št. 73/03, 18/04) objavlja
Občina Kozje
javni razpis
za sofinanciranje programov organizacij
in društev na področju humanitarnih
dejavnosti v letu 2010
I. Naziv in sedež naročnika: Občina Kozje, Kozje 37, 3260 Kozje.
II. Na javni razpis za sofinanciranje programov organizacij in društev na področju
humanitarnih dejavnosti v Občini Kozje
v letu 2010 se lahko prijavljajo izvajalci neprofitne in prostovoljne dejavnosti na področju humanitarnih dejavnosti (v nadaljevanju:
izvajalci), ki:
– imajo sedež v Občini Kozje,
– društva, ki delujejo na področju humanitarnih dejavnosti imajo lahko svoj sedež
tudi izven območja Občine Kozje, njihovi
člani pa morajo biti tudi občani Občine Kozje,
– imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot jo
določa zakon,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti
za uresničitev načrtovanih aktivnosti,
– da vsako leto dostavljajo poročila o realizaciji programov in plan aktivnosti za prihodnje leto.
Vsebina prijave je določena v razpisni
dokumentaciji.
III. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov organizacij in društev
na področju humanitarnih dejavnosti v letu
2010.
IV. Pogoji in merila, po katerih se izberejo izvajalci programov na področju humanitarne dejavnosti v letu 2010, so določeni
v Pravilniku za vrednotenje programov organizacij in društev na področju humanitarnih
dejavnosti v Občini Kozje.
V. Višina sredstev, ki je namenjena za
programe iz točke II. javnega razpisa, je
2.670 EUR.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2010.
VI. Rok za prijavo na javni razpis je 13. 4.
2010, do 12. ure.
Prijave je potrebno poslati do roka v zaprti kuverti, z oznako »Javni razpis: Humanitar 2010« na naslov: Občina Kozje, Kozje
37, 3260 Kozje.
VII. Odpiranje vlog ne bo javno.
Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa,

je 15 dni od odpiranja vlog. Z izbranimi
izvajalci bomo sklenili pogodbe o sofinanciranju izvajanja programov na področju
humanitarnih dejavnosti v Občini Kozje za
leto 2010, v roku 30 dni po sprejemu sklepa župana.
VIII. Razpisno dokumentacijo lahko vsi
zainteresirani dobijo na Občinskem uradu
Občine Kozje ter na spletni strani občine,
www.obcina-kozje.si, naslednji dan po objavi.
Občina Kozje
Št. 410-0016/2010-1
Ob-2389/10
Na podlagi Pravilnika za sofinanciranje
mladinskih programov in projektov v Občini
Kozje (Uradni list RS, št. 35/07), objavlja
Občina Kozje
javni razpis
za dodelitev proračunskih sredstev
za mladinske programe in projekte
v Občini Kozje v letu 2010
I. Predmet razpisa je dodeljevanje proračunskih sredstev za sofinanciranje mladinskih programov in projektov v Občini Kozje
v letu 2010.
II. Na razpis se lahko prijavijo izvajalci
mladinskih programov in projektov, ki so
v interesu občine in katerih delovanje ni
financirano iz drugih proračunskih postavk
in:
– imajo sedež v Občini Kozje,
– so registrirani po Zakonu o društvih,
– imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot jo
določa Zakon o društvih,
– so registrirani za opravljanje dejavnosti iz 2. člena Pravilnika za sofinanciranje
mladinskih programov in projektov v Občini
Kozje oziroma so njihovi programi in projekti po presoji komisije v javnem interesu
Občine Kozje,
– imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz
katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja mladinskih programov in projektov, delež
lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež
sredstev uporabnikov in delež sredstev iz
drugih virov,
– vsako leto občinski upravi redno dostavijo poročilo o realizaciji programov in projektov za preteklo leto ter redno izpolnjujejo
pogodbene obveznosti.
III. Skupna vrednost razpisanih sredstev
za sofinanciranje mladinskih programov in
projektov v letu 2010 znaša 1.500 EUR.
IV. Pri razpisu se bodo vrednotila naslednja merila:
– število izvedenih projektov,
– jasno razvidni cilji in nameni mladinskih
programov in projektov,
– jasno opredeljeni potencialni uporabniki (ciljna skupina programi in projekti vključujejo mlade z manj priložnostmi, iz ogroženih družin, šolskih osipnikov ter družbeno
izločene invalidne mladine),
– inovativnost, kreativnost in ustvarjalnost predloženega programa (program ali
projekt vsebuje drugačen pristop k reševanju problemov, pomenijo popestritev ponudbe ter nove vsebine in oblike dela),
– dostopnost programa mladim iz cele
občine, povezovanje z drugimi skupinami,
organizacijami in institucijami, ki opravljajo
dejavnosti s področja dela z mladino, izvajanje projekta ali programa daljše časovno
obdobje,
– število vključenih članov v mladinskih
programih in projektih,
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– izvajanje programa na občinskem,
medobčinskem, regijskem, državnem oziroma mednarodnem nivoju,
– preventivna narava programa ali projekta,
– program ali projekt ima realno finančno
konstrukcijo,
– delež lastnih sredstev za izvedbo mladinskih programov in projektov.
V. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2010.
VI. Prijava na razpis mora biti izdelana na obrazcu, ki je sestavni del razpisne
dokumentacije. Prijava mora vsebovati vse
zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so
navedena v razpisnem obrazcu.
VII. Rok za prijavo na javni razpis je
22. 4. 2010, do 12. ure.
Prijave je potrebno poslati do roka v zaprti kuverti, z oznako »Javni razpis: Sofinanciranje mladinskih programov in projektov
v letu 2010«, na naslov: Občina Kozje, Kozje 37, 3260 Kozje.
VIII. Odpiranje vlog ne bo javno.
IX. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni v roku 15 dni od odpiranja vlog. Z uspelimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju v roku 30 dni
od pravnomočnosti odločbe.
X. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dobijo od dneva objave javnega
razpisa na občinskem uradu občine ter na
spletni strani občine. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani
na občinskem uradu.
Občina Kozje
Št. 410-0017/2010-1
Ob-2390/10
Na podlagi 8. člena Pravilnika o financiranju športa v Občini Kozje (Uradni list RS,
št. 63/03, 41/04) objavlja Občina Kozje
javni razpis
za sofinanciranje programov športa
v letu 2010
I. Naziv in sedež naročnika: Občina Kozje, Kozje 37, 3260 Kozje.
II. Na razpisu lahko sodelujejo naslednji
izvajalci programov športa, ki imajo sedež
v Občini Kozje ali izvajajo dejavnost na območju Občine Kozje:
– športna društva,
– zveza športnih društev,
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki
in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa.
Vsebina prijave je določena v razpisni
dokumentaciji.
III. Predmet javnega razpisa so naslednje vsebine v športu:
1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov,
1.1. Šport predšolskih otrok,
1.2. Športna vzgoja šoloobveznih otrok,
1.3. Športna vzgoja mladine,
1.4. Interesna športna dejavnost študentov,
2. Športna rekreacija,
3. Kakovostni šport,
4. Vrhunski šport,
5. Šport invalidov,
6. Razvojne in strokovne naloge v športu.
IV. Pogoji in merila, po katerih se izberejo
izvajalci letnega programa športa na lokalni
ravni v letu 2010, so določeni v Pravilniku
o financiranju športa v Občini Kozje.
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V. Višina sredstev, ki je namenjena za
programe iz točke III. 1–6 javnega razpisa
je 32.500 EUR.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2010.
VI. Rok za prijavo na javni razpis je 22. 4.
2010, do 12. ure.
Prijave je potrebno poslati do roka v zaprti kuverti, z oznako »Javni razpis: Šport
2010« na naslov: Občina Kozje, Kozje 37,
3260 Kozje.
VII. Odpiranje vlog ne bo javno.
Rok v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa, je
15 dni od odpiranja vlog. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe o sofinanciranju
izvajanja programov športa v Občini Kozje
za leto 2010, v roku 30 dni po sprejemu
sklepa župana.
VIII. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dobijo od dneva objave javnega
razpisa na občinskem uradu občine ter na
spletni strani občine. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani
na občinskem uradu.
Občina Kozje
Št. 302-1/2010
Ob-2391/10
Na podlagi sprejetega Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za
leto 2010 (Uradni list RS, št. 110/09) objav
ljamo
javni razpis
za dodelitev finančnih sredstev
za vzpodbujanje samozaposlovanja
v Mestni občini Slovenj Gradec
v letu 2010
1. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za pospeševanje in vzpodbujanje samozaposlovanja in razvoja podjetništva v Mestni občini Slovenj Gradec,
skladno s pravili o dodeljevanju pomoči de
minimis.
2. Upravičenci in pogoji
Upravičenci po tem razpisu so samozaposlene osebe, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:
– stalno prebivališče na območju Mestne
občine Slovenj Gradec,
– registracija dejavnosti na podlagi Zakona o gospodarskih družbah v obdobju od
1. 1. 2010 dalje do dneva porabe sredstev,
– poslovni sedež in dejavnost morata
biti na območju Mestne občine Slovenj Gradec,
– dejavnost mora pomeniti edini in glavni
poklic,
– samozaposlitev mora biti realizirana za
polni delovni čas,
– samozaposlitev bo ohranjena vsaj eno
leto.
Kolikor se iz katerih koli razlogov prekine samozaposlitev v predpisanem roku,
je prejemnik sredstev dolžan vrniti prejeta
sredstva, vključno z zakonsko zamudnimi
obrestmi. Prejemnik, ki je prejel sredstva po
tem razpisu, ne more za isti namen od razpisovalca prejeti sredstev v naslednjih 3 letih.
Prejemnik sredstev bo moral dokazati, da je
ohranil samozaposlitev vsaj eno leto.
3. Višina sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto
2010, na proračunski postavki C700 / 7300
– Pospeševanje podjetništva v skupni višini
25.000 EUR.
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Višina sredstev, ki jih lahko prejme posamezni upravičenec, znaša 700 €.
4. Vsebina prijave
Prijavitelj mora na razpis priložiti vlogo
na razpis s prilogami:
a) Dokazilo o opravljanju gospodarske
dejavnosti:
– samostojni podjetnik posameznik/gospodarska družba,
– sklep o vpisu v Poslovni register Slovenije (Potrdilo AJPES) ali druga ustrezna
dokazila v skladu z veljavno zakonodajo.
b) Dokazilo o stalnem prebivališču na
območju občine (potrdilo Upravne enote
Slovenj Gradec), ki ne sme biti starejše od
1 meseca.
c) Fotokopijo obrazca M-1/M-2 (prijava
v zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje) iz katere je razvidno, da je samozaposlitev realizirana za polni delovni čas.
Na fotokopiji mora biti izjava »Fotokopija
enaka originalu« in podpis prijavitelja.
5. Način prijave na razpis
Vlogo z dokumentacijo v zaprti kuverti,
z oznako v levem spodnjem kotu »Ne odpiraj – Razpis samozaposlovanje« in z imenom ter naslovom pošiljatelja na hrbtni strani, je potrebno poslati na naslov: Podjetniški
center Slovenj Gradec d.o.o., Ronkova ulica
4, 2380 Slovenj Gradec.
Odpiranje vlog bo izvedla posebna komisija, imenovana za ta namen. Odpiranje vlog
ne bo javno. Obrazec vloge lahko zainteresirani v razpisnem roku dvignejo vsak delovni
dan, v Podjetniškem centru Slovenj Gradec,
objavljena pa je na spletni strani Podjetniškega centra, http://www.podjetniskicenter-sg.si/, ter tudi na spletni strani Mestne
občine Slovenj Gradec, http://www.slovenjgradec.si. Prosilci, ki bodo podali nepopolne
ali nerazumljive vloge, bodo pozvani k dopolnitvi vlog. Rok za dopolnitev vlog je tri
delovne dni od datuma prejema obvestila
o nepopolni vlogi.
Za nepopolno vlogo se šteje vloga, ki ne
vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa.
Komisija bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločila vse vloge prosilcev:
– ki jih ni vložila upravičena oseba,
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog,
– vloge, ki bodo tudi po pozivu k dopolnitvi nepopolne.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
Na osnovi potrjenega predloga za razdelitev sredstev bo Mestna občina Slovenj
Gradec v 30 dneh izdala sklep o dodelitvi
sredstev.
Za dodatne informacije lahko pokličete
Katarino Žagar, tel. 88-42-927 ali pišete na
elektronski naslov katarina@podjetniskicenter-sg.si, z navedbo »Razpis samozaposlovanje«.
6. Rok za prijavo in obdobje za porabo
dodeljenih sredstev
Rok za prijavo je odprt od dneva objave razpisa do dneva porabe sredstev, rezerviranih v proračunu za leto 2010 za ta
namen.
Ustrezne in popolne vloge bo obravnavala pristojna komisija tekoče, vsakega 5. v mesecu, do porabe sredstev, rezerviranih v proračunu za leto 2010 za ta namen. Zaprtje
razpisa zaradi porabe razpoložljivih sredstev
bo Mestna občina Slovenj Gradec objavila
na svoji oglasni deski in na spletnih straneh.
Zadnje odpiranje prijav, kolikor razpoložlji-

va sredstva ne bodo porabljena že prej, bo
5. 10. 2010. Zadnja dostavljena vloga mora
biti posredovana na naslov Mestne občine
Slovenj Gradec najkasneje do 5. 10. 2010.
Mestna občina Slovenj Gradec
Št. 410-0057/2010
Ob-2395/10
Občina Poljčane, Bistriška cesta 65,
Poljčane, na podlagi Odloka o proračunu
občine Poljčane za leto 2010 (Uradni list
RS, št. 10/10) in Pravilnika o dodeljevanju
državnih pomoči, pomoči de minimis in izvajanju drugih ukrepov za ohranjanje in razvoj
kmetijstva ter podeželja v Občini Poljčane
(Uradni list RS, št. 100/07) objavlja
razpis
sredstev za ohranjanje in razvoj
kmetijstva ter podeželja na območju
Občine Poljčane za leto 2010
I. Predmet razpisa: Občina Poljčane (v
nadaljevanju: občina) razpisuje nepovratna finančna sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja za leto 2010,
z možnostjo koriščenja do 31. 12. 2010,
v višini 22.380,00 EUR, po shemi državnih
pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (ES) št. 1857/2006, Uredbo Komisije
(ES) št. 70/2001 in Uredbo komisije (ES)
št. 1998/2006.
II.Ukrepi – pogoji in merila za dodelitev
sredstev:
1. ukrep:
Naložbe v kmetijska gospodarsva
Upravičenci: fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev, imajo stalno
prebivališče oziroma sedež v Občini Poljčane.
Predmet pomoči:
1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo
– razpisna vsota: 11.500,00 EUR;
– naložbe v posodobitev hlevov s pripadajočo notranjo opremo (oprema za krmljenje, molžo in izločke) za prirejo mleka,
mesa in jajc;
– naložbe v skladišča za krmo s pripadajočo opremo;
– nakup nove kmetijske mehanizacije in
opreme, vključno z računalniško programsko opremo in nakup rabljenih traktorjev do
starosti 10 let, ki so registrirani;
– ureditev trajnih nasadov;
– nakup in postavitev rastlinjakov, vključno s pripadajočo opremo;
– nakup in postavitev mrež proti toči.
Pomoči se dodelijo za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih
gospodarstvih.
Upravičeni stroški:
– stroški posodobitve hlevov in drugih
gospodarskih poslopij (projektna dokumentacija, gradbena in obrtniška dela, oprema
stojišč, ležišč, privezov in boksov, električna oprema, prezračevalni sistemi, napajalni
sistemi …);
– stroški nakupa in montaže nove tehnološke opreme (za krmljenje, molžo in izločke …);
– stroški nakupa materiala, opreme in
stroški novogradnje pomožnih živinorejskih
objektov. Gnojne jame in gnojišča za namen
izpolnjevanja standarda nitratna direktiva se
ne sofinancira;
– stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije in opreme, vključno z računalniško
programsko opremo in rabljenih traktorjev
do starosti 10 let, ki so registrirani;
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– stroški ureditve trajnega nasada (priprava zemljišča in postavitev opore in ograje, nakup sadilnega materiala, postavitev
mrež proti toči …);
– stroški nakupa in postavitve rastlinjaka
s pripadajočo opremo;
– stroški nakupa in postavitve mrež proti
toči;
– splošni stroški, povezani s pripravo
in izvedbo investicije (honorarji arhitektov,
inženirjev in svetovalcev, stroški študije za
izvedljivost, nakup patentov in licenc …).
Finančne določbe:
– bruto intenzivnost pomoči:
– do 50% upravičenih stroškov na območjih z omejenimi dejavniki;
– do 40% upravičenih stroškov za
ostala območja;
vendar največ do 1.500,00 € na kmetijsko
gospodarstvo.
Če naložbo izvajajo mladi kmetje v petih letih od vzpostavitve kmetijskega gospodarstva, se intenzivnost pomoči poveča za 10%. Mladi kmetje morajo upoštevati
določila 22. člena Uredbe Komisije (ES)
št. 1698/2005.
Kolikor sredstva za investicijska posojila
s subvencionirano obrestno mero v kmetijski dejavnosti na območju občine Poljčane
za leto 2010 ne bodo porabljena v celoti,
se ostanek sredstev prerazporedi k pomoči
Posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo.
2. Urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč
in dostopov – razpisna vsota: 1.500,00
EUR;
– manjša agromelioracijska dela: do
40% vrednosti investicije oziroma do 50%
na območjih z omejenimi dejavniki vendar
ne več kot 500,00 EUR/ha (planiranje, priprava zemljišča in zatravitev) za največ 2
ha po kmetiji,
– za pravo ureditev pašnikov za nadzorovano pašo domačih živali in obor za rejo
gojene divjadi: do 40% vrednosti investicije
oziroma do 50% na območjih z omejenimi
dejavniki, vendar ne več kot 150,00 EUR/ha.
Pašniki morajo biti urejeni v skladu z veljavnimi standardi za posamezno živalsko vrsto.
Pri tem je najmanjša upravičena površina za
ureditev pašnika 1 ha in največja 5 ha,
– ureditev dostopov na kmetijskih gospodarstvih (poljske poti, dovozne poti, poti
v trajnih nasadih): do 40% vrednosti investicije oziroma do 50% na območjih z omejenimi dejavniki, vendar ne več kot 400,00
EUR.
Upravičeni stroški:
– stroški nakupa opreme za ureditev pašnikov in obor (oprema za ograditev in pregraditev pašnika na pašne črednike, pašni
aparat, ureditev napajališč …);
– stroški izvedbe agromelioracijskih del,
razen drenažna dela in material za dre
nažo.
Potrebna dokumentacija:
– Vloga: Obrazec 1,
– potrdilo o opravljanju kmetijske dejavnosti ali fotokopija obrazca A zbirne vloge za
uveljavljanje subvencije za leto 2009 oziroma 2010, priložijo le vlagatelji, ki se na javni
razpis niso prijavili v preteklem letu,
– finančno ovrednoten program, ki ga
pripravi kmetijsko svetovalna služba Slovenska Bistrica z ustreznimi prilogami,
– predračuni,
– lokacijsko informacijo oziroma gradbeno dovoljenje, kolikor je to potrebno,
– fotokopija TTR vlagatelja.

2. ukrep:
Pomoč za plačilo zavarovalnih premij za
bolezni živali
Predmet pomoči:
1. Sofinanciranje zavarovalnih premij za
zavarovanje živali v tekočem letu – razpisna
vsota: 380,00 EUR
Namen ukrepa je zmanjšati izgube, nastale zaradi bolezni živali.
Predmet podpore:
Sofinancira se zavarovalna premija,
v skladu z nacionalnim predpisom o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje
živali za tekoče leto.
Upravičenci:
Nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so
vpisani v register kmetijskih gospodarstev,
imajo sedež v Občini Poljčane in sklenejo
zavarovanje za živali za tekoče leto.
Upravičeni stroški:
Sofinanciranje zavarovalnih premij za:
– zavarovanje živali pred nevarnostjo pogina zaradi bolezni.
Finančne določbe:
– bruto intenzivnost pomoči:
– Razliko med višino sofinanciranja
zavarovalne premije iz nacionalnega proračuna do 50% opravičljivih stroškov zavarovalne premije za zavarovanja živali zaradi
bolezni.
Upravičencem bodo sredstva nakazana
v 15 dneh od pravnomočnosti odločbe.
Potrebna dokumentacija:
– Vloga: Obrazec 2,
– potrdilo o opravljanju kmetijske dejavnosti ali fotokopija obrazca A zbirne vloge za
uveljavljanje subvencije za leto 2009 oziroma 2010, priložijo le vlagatelji, ki se na javni
razpis niso prijavili v preteklem letu,
– fotokopija veljavne zavarovalne police,
– fotokopija TTR vlagatelja.
3. ukrep:
Zagotavljanje tehnične podpore
Izobraževanje – razpisna vsota 2.000,00
EUR
Namen ukrepa je izboljšati učinkovitost in
strokovnost v kmetijstvu ter prispevati k njegovi dolgoročni sposobnosti preživetja.
Predmet podpore:
– izobraževanje in usposabljanje, svetovalne storitve, organizacije forumov, tekmovanj, razstav in sejmov, sodelovanja na
tekmovanjih, publikacije in spletne strani.
Upravičenci:
1. registrirani izvajalci
Občina z upravičenci sklene pogodbo,
v kateri opredeli posamezne naloge, časovne roke za izvedbo le-teh ter način izvedbe
plačil.
Splošni pogoji upravičenosti:
Upravičenci morajo k vlogi predložiti
letni program dela in dokazila, zahtevana
z javnim razpisom. Pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem
območju na podlagi opredeljenih pogojev.
Če tehnično podporo zagotavljajo skupine
proizvajalcev ali druge kmetijske organizacije za vzajemno pomoč, članstvo v takih
skupinah ali organizacijah ne sme biti pogoj
za dostop do storitev. Vsak prispevek nečlanov za kritje upravnih stroškov skupine ali
organizacije se omeji na stroške za zagotavljanje storitve.
Upravičeni stroški:
1. Na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu se pomoč dodeli za
kritje stroškov organiziranja in materialnih
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stroškov za izvedbo programov usposabljanja (predavanja, informativna izobraževanja, krožki, tečaji, prikazi, strokovne
ekskurzije ...):
– najem prostora,
– honorarji izvajalcev,
– oglaševanje,
– gradiva za udeležence,
– stroški izvedbe strokovnih ekskurzij.
2. Na področju svetovalnih storitev, ki ne
spadajo med trajne ali občasne dejavnosti
niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi
stroški kmetijskega gospodarstva in jih opravijo tretje osebe:
– stroški storitev.
3. Stroški publikacij (katalogov, spletišč),
ki predstavljajo dejanske podatke o pro
izvajalcih iz dane regije ali proizvajalcev
danega proizvoda, če so informacije in
predstavitve nevtralne in imajo proizvajalci
enake možnosti, da se predstavijo v publikaciji (kritje stroškov priprave in tiska katalogov, kritje stroškov vzpostavitve internetne
strani).
4. Na področju organizacije forumov za
izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na
njih:
– stroški udeležbe,
– potni stroški,
– stroški najemnih razstavnih prostorov,
– simbolične nagrade na tekmovanjih in
ocenjevanjih.
Finančne določbe:
– bruto intenzivnost pomoči:
– do 100% upravičenih stroškov;
– pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem.
Potrebna dokumentacija:
– Vloga: Obrazec 3,
– finančno ovrednoten program.
4. ukrep:
Pomoči deminimis
Predmet pomoči:
1. Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov in dopolnilno dejavnost
– razpisna vsota: 4.000,00 EUR.
Ukrep je usmerjen v ohranjanje delovnih
mest na podeželju in ustvarjanje novih ter izboljšanje dohodkovnega položaja in trženja
na kmetijskih gospodarstvih.
Podpora naložbam v nove dopolnilne dejavnosti in posodobitve že obstoječih dopolnilnih dejavnosti.
Cilj ukrepa je več kmetijskih gospodarstev z registrirano dopolnilno dejavnostjo
na kmetiji.
Predmet podpore:
Predmet podpore so naložbe v:
1. predelavo kmetijskih proizvodov,
(mesa, mleka, vrtnin, sadja, mlevskih in
škrobnih izdelkov, rastlinskih in živalskih
olj in maščob, pripravljenih krmil za živali,
drugih živil, pijač, lesa, medu in čebeljih izdelkov, zelišč, gozdnih sadežev in gozdnih
sortimentov),
2. neposredno prodajo kmetijskih pro
izvodov na kmetijah,
3. neposredno prodajo kmetijskih pro
izvodov izven kmetije,
4. turizem na kmetiji (gostinska in negostinska dejavnost – ogled kmetije in njenih
značilnosti in ogled okolice kmetije, prikaz
vseh del iz osnovne kmetijske in gozdarske
dejavnosti, prikaz vseh del iz ostalih vrst
dopolnilne dejavnosti na kmetiji, turistični
prevoz potnikov z vprežnimi vozili, ježa živali, žičnice, vlečnice, sedežnice, oddaja
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športnih rekvizitov, oddajanje površin za
piknike),
5. dejavnosti (storitve in izdelki), povezane s tradicionalnimi znanji na kmetiji (oglarstvo, tradicionalno krovstvo, peka v kmečki
peči, izdelava drobnih galanterijskih izdelkov iz lesa, zbirke, izdelava podkev, podkovno kovaštvo, tradicionalni izdelki iz zelišč in
dišavnic, vezenje ...),
6. pridobivanje in prodajo energije iz obnovljivih virov na kmetiji,
7. storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo, orodji in živalmi ter oddaja le-teh v najem,
8. izobraževanje na kmetijah, povezano
s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo na kmetiji,
9. zbiranje in kompostiranje organskih
snovi,
10. aranžiranje ter izdelava vencev, šopkov ipd. iz lastnega cvetja in drugih okrasnih
rastlin.
Upravičenci:
Kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in imajo sedež
v Občini Poljčane in so vpisane v register
kmetijskih gospodarstev.
Nosilci in bodoči nosilci dopolnilnih dejavnosti.
Upravičeni stroški:
– gradbena in obrtniška dela;
– stroški nakupa nove opreme, vključno
z računalniško programsko opremo;
– stroški promocije;
– stroški udeležbe na izobraževanjih in
usposabljanjih;
– splošni stroški, povezani s pripravo in
izvedbo projekta.
Finančne določbe:
– bruto intenzivnost pomoči do 50%
upravičenih stroškov, vendar največ do
1.500,00 € na kmetijsko gospodarstvo.
Upravičenci morajo po končani investiciji
izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti, določene v javnem razpisu,
skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo
o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnile dejavnosti na kmetiji.
Dejavnost se mora opravljati v okviru
dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji.
Potrebna dokumentacija:
– Vloga: Obrazec 4,
– potrdilo o opravljanju kmetijske dejavnosti ali fotokopija obrazca A zbirne vloge za
uveljavljanje subvencije za leto 2009 oziroma 2010, priložijo le vlagatelji, ki se na javni
razpis niso prijavili v preteklem letu,
– finančno ovrednoten program, ki ga
pripravi kmetijsko svetovalna služba Slovenska Bistrica z ustreznimi prilogami,
– fotokopija dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bo registriral dopolnilno dejavnost najpozneje eno leto
po zaključeni investiciji v primeru, če le – ta
še ni registrirana,
– predračuni,
– lokacijsko informacijo oziroma gradbeno dovoljenje, kolikor je to potrebno.
III. Splošni pogoji
1. Na razpis se lahko prijavijo pri posameznem ukrepu navedeni upravičenci, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– podajo izjavo, da za posamezen namen še niso prejeli sredstev iz državnega ali
občinskega proračuna ali mednarodnih virov, če pa, dokažejo višino sredstev z ustrezno dokumentacijo,
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– podajo izjavo o točnosti navedenih podatkov,
– niso podjetje v težavah.
2. Upravičenec lahko pridobi nepovratna
sredstva največ za dva ukrepa. Najnižji znesek dodeljenih sredstev za posamezni ukrep
znaša 20 EUR.
3. Investicija mora biti zaključena pred
izplačilom sredstev, najkasneje pa do 1. 12.
2010.
4. Sredstva pridobljena po tem razpisu
se štejejo kot državna pomoč oziroma pomoč po pravilu de minimis. Občina Poljčane
bo o dodeljenih pomočeh poročala v skladu
z veljavno zakonodajo.
5. Vloga mora biti v celoti izpolnjena
in vsebovati vse zahtevane priloge. Vloge so na voljo na internetnem naslovu,
http://www.poljcane.si, in v sprejemni pisarni Občine Poljčane.
6. Vloge je potrebno oddati v zaprti kuverti ali poslati s priporočeno pošiljko na naslov: Občina Poljčane, Bistriška c. 65, 2319
Poljčane, označeno z oznako: »Ne odpiraj
– Javni razpis kmetijstvo 2010« do objave
obvestila o zaprtju javnega razpisa oziroma porabe sredstev na posamezni postavki.
Obvestilo o zaprtju javnega razpisa oziroma
porabi sredstev bo objavljeno na enak način, kot je bil objavljen javni razpis.
7. Vloge bo obravnavala komisija, ki jo
imenuje župan Občine Poljčane. Upravičene vloge bodo obravnavane po datumu in
uri prispetja na Občino Poljčane, in sicer po
zaporedju prispetja vlog. Komisija bo vloge obravnavala enkrat mesečno oziroma
ko prispe pet vlog. Odpiranje vlog ne bo
javno. V primeru nepopolne vloge bo komisija vlagatelja pozvala k dopolnitvi v skladu
z določili zakona o splošnem upravnem postopku.
8. Z upravičenci bo Občina Poljčane
sklenila pogodbe, v katerih bodo opredeljeni
podrobnejši pogoji koriščenja sredstev.
9. Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na podlagi zahtevka.
Zahtevek mora biti dostavljen na Občino
Poljčane najkasneje do 1. 12. 2010.
10. Dodatne informacije dobite na Občini
Poljčane, pri Jerneju Rak, Bistriška cesta
65, 2319 Poljčane, ali po tel. 80-29-225.
Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov: jernej.rak@poljcane.si.
Občina Poljčane
Št. 100-6/2010
Ob-2397/10
Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta
14, 6250 Ilirska Bistrica, na podlagi določil
Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica
za leto 2010 (Uradni list RS, št. 1/09, z dne
9. 1. 2009), Odloka o rebalansu proračuna
Občine Ilirska Bistrica za leto 2010 (Uradni
list RS, št. 7/10, z dne 29. 1. 2010) in Pravilnika o nadomestitvi dela plače pripravnikov
in za novo zaposlene osebe na območju
Občine Ilirska Bistrica (Uradni objave glasila
Snežnik, št. 5, z dne 31. julija 2003 in št. 4,
z dne 30. 6. 2006, spremembe in dopolnitve;
v nadaljevanju: pravilnik) objavlja
javni razpis
za nadomestitev dela plače pripravnikov
in za novo zaposlene osebe na območju
Občine Ilirska Bistrica v letu 2010
1. Predmet javnega razpisa z navedbo
osnovnih pogojev in meril za izbor prejemnikov sredstev

Predmet javnega razpisa je nadomestitev dela plače pripravniku ali novo zaposleni
osebi na območju Občine Ilirska Bistrica, ko
delodajalec zaposli brezposelno osebo, ki
je iskala prvo zaposlitev. Namen nadomestitve dela plače pripravniku je povečevanje
možnosti zaposlovanja pripravnikov ali zaposlovanja ljudi, ki še niso bili zaposleni, na
območju Občine Ilirska Bistrica.
Finančna sredstva na podlagi tega razpisa in pravilnika lahko pridobi izvajalec –
delodajalec, ki izpolnjuje pogoje iz 2. točke
tega razpisa in, ki v času od 1. 1. 2010 in
najkasneje do 31. 12. 2010, realizira zaposlitev pripravnika ali brezposelne osebe,
ki išče prvo zaposlitev, na območju Občine
Ilirska Bistrica.
Nadomestitev dela plače se odobri za
dobo enega leta od zaposlitve osebe, za
katero je bila odobrena nadomestitev dela
plače (oziroma za čas opravljanja pripravništva).
Z zaposlitvijo oseb iz prvega odstavka
tega člena mora delodajalec odpreti novo
zaposlitev. Nove zaposlitve, nastale na podlagi zaposlitve pripravnikov oziroma zaposlitve oseb, ki še niso bile zaposlene, za
katere se namenja sredstva za nadomestitev dela plače, morajo biti po prenehanju
prejemanja nadomestitve dela plače ohranjene vsaj za enako dobo, kot je trajalo
prejemanje pomoči.
2. Finančna sredstva na podlagi tega
razpisa in pravilnika lahko pridobi izvajalec
– delodajalec (vse statusne oblike):
– z območja Občine Ilirska Bistrica, ki
izkaže pripravljenost, da pripravniku ali osebi, ki išče prvo zaposlitev, katera ima stalno
bivališče na območju Občine Ilirska Bistrica, omogoči pridobitev ustreznih delovnih
izkušenj in opravljanje pripravniškega oziroma strokovnega izpita in novo zaposlitev
po prenehanju prejemanja pomoči ohrani
vsaj za enako dobo, kot je trajalo prejemanje pomoči,
– ki ima v času veljavnosti izvajanja sofinanciranja registriran sedež in obratuje
v Občini Ilirska Bistrica,
– ki je registriran in predloži dokazilo
o registraciji – izpisek iz sodnega registra
(za gospodarske družbe); potrdilo, da je
vpisan pri davčnem organu – priglasitveni
list (za samostojne podjetnike); dokazila ne
smejo biti starejša od 30 dni,
– ki bo zagotovil mentorja za pripravnike,
– priloži krajši opis podjetja in delovnega
mesta, na katerega se bo zaposlila oseba
ter navede in obrazloži razloge za odprtje
nove zaposlitve,
– ki bo s pogodbo prevzel določene obveznosti ter v primeru zaposlitve pripravnika
posredoval končno poročilo o realizaciji programa pripravništva,
– ki bo ob dostavitvi poročila o realizaciji
koriščenja dodeljene pomoči dostavil tudi
fotokopijo M1/M2,
– ki ni v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije (za gospodarske družbe) – potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni,
– predloži potrdilo, da ima poravnane vse
davke in prispevke, določene z zakonom –
potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni,
– ki predloži izjavo, da v zadnjem mesecu pred prijavo na razpis na istih oziroma
podobnih delovnih mestih, za katera uveljavlja vlogo za sofinanciranje, ni zmanjšal skupnega števila zaposlenih in dostavil
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podatke, iz katerih bo razvidno izpolnjevanje kriterija novih zaposlitev iz tretjega odstavka 2. člena pravilnika, ki določa: »Izpolnitev kriterija novih zaposlitev se ugotavlja
na osnovi dodatnih zaposlitev v primerjavi
s povprečjem preteklih dvanajstih mesecev. Izpolnitev kriterija novih zaposlitev ni
potrebna, če je obstoječe delovno mesto
postalo nezasedeno zaradi prostovoljnega
odhoda, upokojitve, prostovoljnega skrajšanja delovnega časa ali zakonite odpustitve zaradi razloga nesposobnosti ali krivdnega razloga in ne kot rezultat presežnih
delavcev«,
– ki predloži izjavo, da ni prejel sredstev
oziroma koliko sredstev je že prejel za isti
namen iz kakšnega drugega javnega vira,
– ki predloži izjavo, da jamči za resničnost in točnost podatkov.
Upravičenci lahko pridobijo sredstva
za nadomestitev dela plače pripravniku le
pod pogojem, da za isti namen niso prejeli
sredstev iz državnih ali mednarodnih virov,
do maksimalnega obsega sredstev v skladu z zakonodajo. Sredstva se posameznim
upravičencem lahko dodeli, če pomenijo
vzpodbudo za realizacijo namena in cilja
povečevanja možnosti zaposlovanja pripravnikov ali zaposlovanja ljudi, ki še niso
bili zaposleni, na območju Občine Ilirska Bistrica oziroma so za to nujno potrebna.
Sredstva se dodeljujejo po shemi pomoči »de minimis«, odobreni Občine Ilirska Bistrica z mnenjem št. priglasitve:
M004-5880416-2007, z dne 11. 12. 2007 in
dopolnitve mnenja št. M004-5880416-2007/I
in so državna pomoč, zato se pri dodeljevanju in poročanju o dodeljenih pomočeh
upošteva področna zakonodaja.
3. Merila za izbor
Prednost pri dodeljevanju sredstev
imajo:
– delodajalci s področja gospodarstva,
– delodajalci, ki so pripravljeni zaposliti pripravnika oziroma osebo, ki išče prvo
zaposlitev, za nedoločen čas, podrejeno pa
delodajalci, ki so pripravljeni zaposliti navedene osebe za določen čas najmanj za
dobo predpisano s pravilnikom in tem razpisom, kjer imajo prednost tisti, ki ga zaposlijo
za daljšo dobo,
– v primeru izpolnjevanja enakih pogojev
ima pri zaposlovanju pripravnikov prednost
pripravnik z doseženim boljšim uspehom
v zadnjem letu izobraževanja.
4. Višina sredstev, ki so na razpolago za
predmet javnega razpisa
Višina sredstev tega razpisa je 19.000,00
evrov.
Sredstva so zagotovljena v proračunu
Občine Ilirska Bistrica za leto 2010 (Uradni
list RS, št. 1/09 in rebalansu proračuna Občine za leto 2010 (Uradni list RS, št. 7/10),
proračunska postavka 4001001 Pripravništvo – prve zaposlitve, konto 410208.)
Pripravniku oziroma novo zaposleni osebi se nadomesti največ do 50% izhodiščne
plače
(I. bruto) za posamezni tarifni razred po
splošni kolektivni pogodbi za gospodarstvo
ali za negospodarske dejavnosti glede na
to, za katero področje se dodelijo sredstva
za nadomestitev dela plače, za katerega je
delodajalec uspel s prijavo na razpisu.
5. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za nadomestitev dela plače pripravnika in opremljenost vlog
Javni razpis bo odprt do porabe sredstev,
vendar najdlje do 10. novembra 2010.

Zaključitev Javnega razpisa pred objavljenim rokom se objavi na enak način kot
sam Javni razpis. Odpiranje vlog ne bo javno.
Vloge upravičenci lahko oddajo osebno
ali po pošti priporočeno ali s povratnico.
Vloge morajo biti oddane v zaprti ovojnici
na naslov: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška
cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica. Vloge morajo
imeti oznako: »Ne odpiraj – javni razpis –
Nadomestitev dela plače.«
6. Obravnava vlog in rok, v katerem bodo
prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Pravočasne in popolne vloge bo odprla,
pregledala in ocenila tri članska komisija,
ki jo imenuje župan in jo sestavljata dva
delavca občinske uprave in en član Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica. Komisija
sestavi predlog za razdelitev sredstev, ki ga
predloži v obravnavo županu. Slednji bo na
podlagi poročila komisije, pogojev in meril
tega razpisa ter predpisanih kriterijev uporabe proračunskih sredstev s sklepom odločil
o prejemniku.
Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija
v roku treh dni od odpiranja vlog pisno pozvala, da vloge dopolnijo, v roku treh dni od
prejema obvestila. Nepopolna vloga, ki jo
vlagatelj v navedenem roku ne bo dopolnil,
se zavrže.
Vlagatelji bodo obveščeni o izidu javnega razpisa praviloma v roku 30 dni od datuma vložitve prijave.
7. Razpisna dokumentacija je na razpolago na sedežu Občine Ilirska Bistrica,
Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica,
v sprejemni pisarni, pritličje levo, vsak delovni dan, do izteka prijave na razpis. Prav
tako je razpisna dokumentacija na razpolago na spletni strani Občine Ilirska Bistrica,
http://www.ilirska-bistrica.si.
Druge informacije o javnem razpisu lahko vlagatelji dobijo na tel. 05/71-12-315, pri
Tanji Šajina ali na elektronskem naslovu:
tanja.sajina@ilirska-bistrica.si.
Občina Ilirska Bistrica
Št. 410-31/2010
Ob-2399/10
Na podlagi 22. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04)
in Odloka o turistični taksi v Občini Bled
(Uradni list RS, št. 137/04, 87/09) Občina
Bled objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov turističnih
društev v Občini Bled za leto 2010
1. Predmet in namen razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov turističnih društev na območju Občine Bled oziroma sofinanciranje
programov, ki spodbujajo razvoj turizma na
območju občine.
Predmet sofinanciranja so praviloma programi z vsebinami, ki so podrobneje opredeljene v razpisni dokumentaciji.
2. Pogoji za prijavijo na razpis
Na javni razpis za sofinanciranje aktivnosti v okviru letnih programov turističnih
društev se lahko prijavijo turistična društva,
ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež na območju Občine Bled,
– so registrirani po Zakonu o društvih,
– da v obdobju zadnjih dveh let redno izvajajo programe, projekte in druge aktivnosti
na področju spodbujanja razvoja turizma, ki
so v javnem interesu,
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– imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot jo
določa Zakon o društvih,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za
realizacijo prijavljenega programa,
– imajo program dela društva potrjen
s strani pristojnega organa društva,
– so občini dostavili poročilo o realizaciji
programa in doseženih rezultatih v preteklem letu, vključno s finančnim poročilom ter
prikazom vseh virov financiranja programa,
– da izvajajo dejavnosti, katerih izvajanje je na ravni turističnega območja v javnem interesu, skladno z 21. členom Zakona
o spodbujanju razvoja turizma.
3. Merila in način ocenjevanja programa:
programi bodo ocenjeni v skladu z merili in
na način določen v razpisni dokumentaciji.
4. Višina razpisanih sredstev: višina razpisanih sredstev, namenjenih za sofinanciranje turističnih društev v občini: proračunska
postavka 20120101 – sofinanciranje programov turističnih društev: 25.000 €.
5. Dostop do razpisne dokumentacije:
razpisna dokumentacija je objavljena na
spletni strani Občine Bled, lahko pa jo dobite tudi v sprejemni pisarni občine, v času
uradnih ur. Vse dodatne informacije dobite
na mailu: marjana.burja@bled.si ali po tel.
04/575-01-29.
6. Rok za oddajo vlog: rok za oddajo vlog
je ponedeljek, 20. april 2010 osebno ali priporočeno po pošti na naslov: Občina Bled,
Cesta Svobode 13 – 4260 Bled, s pripisom
»Ne odpiraj – programi sofinanciranja programov turističnih društev v letu 2010«; na
ovojnici pa navedete polni naziv in naslov
prijavitelja.
7. Odpiranje vlog: odpiranje vlog bo izvedla komisija, imenovana s sklepom župana
Občine Bled in ne bo javno.
8. Nepravočasne in nepopolne vloge
Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno,
bodo izločene iz nadaljnje obravnave.
Prijavitelji, katerih vloge bodo oddane
v predpisanem roku, pa ne bodo popolne,
bodo lahko vloge dopolnili v roku 8 dni od
prejema poziva.
9. Obvestilo o izboru: o izboru bodo prijavitelji obveščeni v roku 15 dni po seji komisije.
Občina Bled
Št. 430-14/2010
Ob-2423/10
Občina Sežana objavlja, na podlagi
8. člena Pravilnika o merilih in kriterijih za
sofinanciranje izvedbe programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva
v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 23/04,
18/06 in 22/08), 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08),
Odloka o proračunu Občine Sežana za leto
2010 (Uradni list RS, št. 121/08, 84/09 in
107/09) in dne 25. 4. 2007 sprejete Strategije financiranja društev, ki delujejo v javnem
interesu in celodnevno izvajajo programe
na območju občin Divača, Hrpelje - Kozina,
Komen in Sežana
javni razpis
za sofinanciranje programov
na področju socialnega
in zdravstvenega varstva
v Občini Sežana za leto 2010
1. Sofinancer: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana.
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2. Predmet sofinanciranja so programi
s področja socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Sežana za leto 2010.
3. Izvajalci programov s področja socialnega in zdravstvenega varstva so lahko:
– dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih z namenom, da bi reševale socialne stiske in
težave prebivalcev, ustanovijo posamezniki
v skladu z zakonom ali verske skupnosti,
– organizacije za samopomoč kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih
v skladu z zakonom ustanovijo posamezniki z namenom, da bi v njih skupno reševali
socialne potrebe svojih članov,
– invalidske organizacije kot prostovoljne
in neprofitne organizacije, ki jih ustanovijo
invalidi in drugi posamezniki v skladu z zakonom, da v njih izvajajo posebne socialne
programe in storitve, utemeljene na značilnostih invalidnosti po posameznih funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo socialni položaj
invalidov,
– druge prostovoljne in neprofitne organizacije, ki imajo v svojih programih elemente
skrbi za zdravje in reševanje socialnih stisk
občanov Občine Sežana.
4. Pravico do sofinanciranja programov
imajo v prejšnji točki navedene organizacije,
ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so registrirane in imajo dejavnost
socialnega ali zdravstvenega varstva opredeljeno v ustanovitvenih aktih,
– da aktivno delujejo najmanj eno leto,
– da imajo sedež ali podružnico v Občini
Sežana oziroma ne glede na sedež, če je
program dejavnosti zastavljen tako, da aktivno vključuje občane Občine Sežana,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu,
– da imajo zagotovljene osnovne pogoje
za realizacijo programov,
– da imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki
izvajanja programa.
Programi društev, sofinancirani na podlagi Strategije financiranja društev, ki delujejo
v javnem interesu in celodnevno izvajajo
programe na območju občin Divača, Hrpelje
- Kozina, Komen in Sežana, niso več predmet sofinanciranj na podlagi prijav na javne
razpise občine.
5. Merila za sofinanciranje programov se
nanašajo na:
– sedež izvajalca,
– število članov iz Občine Sežana,
– vsebino programa in
– stalnost izvajanja programa.
5.1. Sedež izvajalca:
– sedež v Občini Sežana – 20 točk,
– podružnica v Občini Sežana – 6 točk,
– člani iz Občine Sežana – 3 točke.
5.2. Število članov iz Občine Sežana:
Število članov
1–10 članov
11–30 članov
31–50 članov
51–80 članov
81–150 članov
nad 150 članov

Točke
3 točke
6 točk
15 točk
30 točk
40 točk
50 točk

5.3. Vsebina programa:
5.3.1. Predavanje, delavnica ali druga
oblika izobraževanja za člane ali širšo okolico, ki se izvede na območju Občine Sežana
se točkuje z 10 točkami – največje možno
število točk je 50, na območju izven Občine

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Sežana pa z 2 točkama – največje možno
število točk je 10.
5.3.2. organiziranje dobrodelnih in drugih prireditev na območju Občine Sežana
– vsaka prireditev 10 točk, največje možno
število točk je 20.
5.3.3. program zajema izdajanje glasila,
biltena, druge oblike promocije dejavnosti
– do 10 točk.
5.3.4. program vključuje izlete, športne
in kulturne aktivnosti za člane – 2 točki na
posamezno aktivnost, največje možno število točk je 10.
5.3.5. sodelovanje članov in prostovoljcev pri izvajanju programa – do 10 točk.
5.3.6. program je usmerjen v preprečevanje, lajšanje ali zmanjševanje socialnih
stisk posameznikov ali skupin občanov, ima
postavljene jasne cilje in izhaja iz potreb članov oziroma drugih uporabnikov, izvajanje
programa pa je v interesu Občine Sežana
– do 15 točk.
5.3.7. program udeležencem omogoča
lažje komuniciranje z okoljem (za primere,
ko telesna okvara ali invalidnost onemogoča
posamezniku, da bi se samostojno in enakovredno vključeval v okolje) – 5 točk.
5.4. Stalnost izvajanja programa:
– neprekinjeno vsakodnevno izvajanje
programa na območju Občine Sežana – 25
točk,
– izvajanje programa prek celega leta
– 5 točk.
Programi bodo ocenjeni v skladu z zgoraj
navedenimi merili in kriteriji, ob upoštevanju
specifičnosti posameznih programov.
6. Višina razpisanih sredstev znaša
28.000,00 €. Dodeljena sredstva morajo biti
porabljena do 31. 12. 2010.
7. Organizacije se prijavijo na razpis na
obrazcu »Prijava na javni razpis za sofinanciranje programov socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Sežana za leto
2010« in priložijo vse zahtevane priloge, ki
so navedene v obrazcu prijave.
Razpisna dokumentacija je od dneva
objave javnega razpisa naprej dosegljiva
v sprejemni pisarni Občine Sežana ali na
spletni strani Občine Sežana, www.sezana.si.
Pristojna oseba za dajanje informacije
v zvezi z javnim razpisom je Tanja Ravbar,
05/73-10-132 ali tanja.ravbar@sezana.si).
8. Rok za predložitev vlog oziroma prijav
je 21 dni od dneva objave javnega razpisa
v Uradnem listu RS.
9. Popolne vloge oziroma prijave z vsemi zahtevanimi prilogami se pošlje v zaprti
ovojnici oziroma odda na naslov: Občina
Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana.
Na ovojnici mora biti na vidnem mestu napis
»Ne odpiraj, vloga za javni razpis – programi
sociala, zdravstvo 2010«. Na hrbtni strani
mora biti označen pošiljatelj.
10. Komisija bo obravnavala pravočasno
prispele vloge oziroma prijave v roku 20 dni
od zaključka razpisa. Odpiranje vlog ne bo
javno. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog
bodo vlagatelji pozvani, da v roku 8 dni dopolnijo vlogo. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v navedenem roku, se
s sklepom zavržejo.
11. O izboru in višini sredstev, dobljenih
na tem razpisu, bodo vlagatelji obveščeni
v 45 dneh po odločitvi komisije. Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene
pogodbe.
Občina Sežana

Št. 430-17/2010-2
Ob-2424/10
Na podlagi 19. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04),
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08),
določil Odloka o proračunu Občine Sežana
za leto 2010 (Uradni list RS, št. 121/08), Odloka o spremembah – 1 Odloka o proračunu
Občine Sežana za leto 2010 (Uradni list RS,
št. 84/09) ter Odloka o spremembah – 2
Odloka o proračunu Občine Sežana za leto
2010 (Uradni list RS, št. 107/09) in Pravilnika o merilih za sofinanciranje dejavnosti
turističnih društev in drugih društev, ki se
ukvarjajo s pospeševanjem razvoja turizma
v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 43/02 in
43/07), objavlja Občina Sežana
javni razpis
za sofinanciranje dejavnosti turističnih
društev in tistih društev, ki se ukvarjajo
s pospeševanjem turizma v Občini
Sežana za leto 2010
(v nadaljevanju: razpis)
1. Naziv in sedež sofinancerja: Občina
Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Se
žana.
2. Predmet razpisa: predmet razpisa je
sofinanciranje dejavnosti turističnih društev
in drugih društev, ki se ukvarjajo s pospeševanjem turizma v Občini Sežana za leto
2010.
3. Upravičenci za dodelitev sredstev
Upravičenci do sredstev so turistična
društva in druga društva, ki se ukvarjajo
s pospeševanjem turizma v Občini Sežana
in izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so registrirani po Zakonu o društvih,
– da imajo v statutu in v programu društva za leto 2010 opredeljene turistične aktivnosti,
– da izpolnjujejo druge pogoje, ki so potrebni za delovanje društev.
Prijavitelji, ki so za prijavljeni program že
prejeli sredstva na drugih razpisih Občine
Sežana oziroma so bili (bodo) njihovi programi v letu 2010 kakorkoli že financirani iz
proračuna Občine Sežana, niso upravičeni
do sredstev po tem razpisu.
4. Višina sredstev: višina predvidenih
sredstev je 20.000,00 EUR.
5. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu
2010, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. Prijavitelj mora Občini
Sežana najkasneje do 31. 1. 2011 podati
finančno in vsebinsko poročilo o izvedbi prijavljenega programa.
6. Razpisni rok: razpis se odpre naslednji
dan po objavi v Uradnem listu RS in zaključi
30. dan od dneva objave.
7. Oddaja in dostava vlog
Vloga na razpis mora biti izpolnjena izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, biti mora čitljiva, na
ustreznih mestih podpisana ter žigosana in
mora vsebovati vse obvezne priloge, dokazila in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Upoštevane bodo vloge, ki bodo prispele do zadnjega dne predpisanega roka, do
12. ure, v sprejemno pisarno Občine Sežana, Partizanska cesta 4, Sežana.
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja na hrbtni strani ovojnice in označene
z oznako »Ne odpiraj – javni razpis turizem«
na prednji strani ovojnice.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Če je zadnji dan razpisnega roka nedelja, praznik Republike Slovenije ali kakšen
drug dela prost dan, se rok izteče na prvi
naslednji delovni dan.
Za prepozno se šteje vloga oziroma prijava, ki ni bila oddana priporočeno na pošto
ali ni bila predložena vložišču Občine Sežana v razpisnem roku.
8. Izpolnjevanje razpisnih pogojev: izpolnjevanje razpisnih pogojev ugotavlja komisija, ki jo imenuje župan Občine Sežana, za
področje, ki je predmet razpisa.
9. Obravnava vlog
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
Komisija bo opravila odpiranje pravočasno prispelih in pravilno označenih vlog
oziroma prijav v roku 20 dni po zaključku
razpisa. Prepozno prispele in nepravilno
označene vloge oziroma prijave ne bodo
odprte. Komisija bo po odpiranju iz nadaljnjega postopka izločila vse vloge oziroma
prijave prijaviteljev, ki jih ni vložila upravičena oseba.
Za nepopolno se šteje vloga oziroma
prijava, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, zahtevanih z razpisno dokumentacijo in
so naštete v javnem razpisu pod točko 12.
Vlagatelje nepopolnih vlog oziroma prijav bo
komisija pozvala k dopolnitvi v roku 8 dni po
prejemu poziva. Nepopolne vloge oziroma
prijave, ki jih prijavitelji v navedenem roku
ne bodo dopolnili, se s sklepom zavržejo.
Komisija bo na podlagi meril predlagala
višino sredstev za sofinanciranje posameznih programov prijaviteljev. Kolikor bodo
na razpis prijavljeni programi presegali razpisano višino sredstev, bo le-ta razdeljena
v temu ustreznih deležih.
Občina Sežana lahko javni razpis po prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen del razpoložljivih
sredstev.
O izboru in višini sredstev, dobljenih
na tem razpisu, bodo vlagatelji obveščeni
v 30 dneh po sprejeti odločitvi. Z izbranimi
izvajalci programov bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne
pravice in obveznosti.
10. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– navodilo za izpolnjevanje razpisne dokumentacije,
– prijavni obrazec,
– merila za sofinanciranje.
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prijavitelji dvignejo vsak delavnik,
v sprejemni pisarni – vložišču Občine Sežana, Partizanska cesta 4, Sežana – soba
št. 10, na voljo pa je tudi na spletni strani
Občine Sežana: http://www.sezana.si.
11. Pristojni uslužbenci za dajanje informacij in pojasnil: Mateja Grzetič Žerjal, tel.
05/73-10-139, mateja.grzetic@sezana.si.
12. Vsebina vloge oziroma prijave
Vloge oziroma prijave na razpis morajo
izpolnjevati naslednje pogoje:
– v celoti izpolnjen prijavni obrazec,
– dokazilo o registraciji oziroma delovanju društva,
– fotokopijo statuta društva ali drugega
ustanovitvenega akta, iz katerega je razvidna dejavnost, ki je predmet javnega razpisa,
– podpisano in žigosano izjavo, da program ni oziroma ne bo (so)financiran tudi iz
drugih postavk proračuna Občine Sežana
za leto 2010,

– podpisano in žigosano izjavo o nezavajajočih podatkih,
– ustrezno izpolnjen, parafiran in žigosan
vzorec pogodbe o sofinanciranju dejavnosti
turističnih društev in drugih društev, ki se
ukvarjajo s pospeševanjem turizma v Občini
Sežana za leto 2010.
Komisija lahko naknadno zahteva še
predložitev drugih dokumentov, kot dokazilo resničnosti navedb v vlogi in priloženih
obrazcih.
Občina Sežana
Št. 407-9/2010
Ob-2428/10
Na podlagi 7. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B,
127/06 – ZJPT, 14/07 – ZSPDPO, 109/08),
Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 02/04), določil Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08) in
Odloka o proračunu Občine Brežice za leto
2010 (Uradni list RS, št. 5/10) objavlja Občina Brežice, CPB 18, 8250 Brežice,
javni razpis
za sofinanciranje aktivnosti povezanih
z ohranjanjem tehnične dediščine
v Občini Brežice v letu 2010
I. Neposredni proračunski uporabnik:
Občina Brežice, CPB 18, 8250 Brežice.
II. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti,
povezanih z ohranjanjem tehnične dediščine v Občini Brežice v letu 2010, katerih cilj je
povečanje turistične ponudbe, turističnega
obiska v Občini Brežice ter vpliv na turistični
razvoj, večjo prepoznavnost celotne občine
in so se izvajale oziroma se bodo izvajale
v času od 1. 1. 2010 do 30. 10. 2010.
III. Pogoji in merila za dodeljevanje sredstev:
1. Upravičenci do sredstev iz tega razpisa so zveze društev, ki so registrirana za
opravljanje dejavnosti na področju turizma
in izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Brežice,
– delujejo najmanj 2 leti,
– so registrirana in poslujejo v skladu
z Zakonom o društvih,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za
realizacijo aktivnosti na področju turizma,
– imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot jo
določa zakonodaja,
– izvajajo organizirano redno dejavnost,
s ciljem pospeševanja razvoja turizma na
območju celotne občine,
– opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi.
2. Do sredstev iz tega razpisa niso upravičena tiste turistične zveze, ki prijavljajo iste
aktivnosti, ki sofinancirane iz drugih virov
občinskega proračuna Občine Brežice.
3. Na javnem razpisu bodo upoštevani
projekti povezani z ohranjanjem tehnične
dediščine v Občini Brežice, katerih cilj je
povečanje turističnega obiska v občini in so
bile izvedene v razpisnem roku ter izpolnjujejo vsaj dva od navedenih pogojev:
– pomenijo obogatitev celovite turistične
ponudbe občine ter so dostopne širšemu
krogu obiskovalcev in niso samo lokalnega
pomena,
– dopolnjujejo turistično ponudbo in vplivajo na turistični razvoj ter večjo prepoznavnost celotne občine oziroma regije,
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– pomenijo ohranitev tehnične dediščine, ki je povezana s posameznim krajem
ali občino.
4. Upravičeni stroški so: stroški povezani
z nakupom, restavriranjem, rekonstrukcijo,
konzerviranjem umestitvijo v prostor in sicer
predmetov, strojev ali objektov, ki predstavljajo tehnično dediščino.
5. Do sredstev iz tega razpisa niso upravičeni naslednji stroški: stroški načrtov, skic,
idejnih zasnov in druge projektne dokumentacije, ki je potrebna za umestitev različnih
tehničnih strojev ali predmetov v prostor.
6. Občina Brežice bo sofinancirala aktivnosti povezanih z ohranjanjem tehnične dediščine do 100% celotne vrednosti aktivnosti
na osnovi dokazil o izvedenih delih (kopije
računov in poročilo o izvedeni aktivnosti).
IV. Višina razpoložljivih sredstev: okvirna
višina sredstev, namenjenih za sofinanciranje, je 14.000 EUR na proračunski postavki: 9614-Obnova tehnične dediščine
v turistične namene. Sredstva se delijo na
podlagi pogojev in meril, ki so sestavni del
tega javnega razpisa. Kolikor bo, glede na
število vlog in odobreno višino upravičenih
stroškov, predvidenih sredstev za javni razpis premalo, se bodo vsem prejemnikom
sredstva sorazmerno znižala.
V. Vsebina vloge
Vloga je sestavljena iz naslednje zahtevane dokumentacije:
1. prijavni obrazec,
2. kopija odločbe o vpisu društva v register društev z vsemi naknadnimi spremembami,
3. kopija temeljnega akta društva, iz katerega je razvidna turistična dejavnost društva (statut oziroma pravila o delu),
4. pregledno vsebinsko in finančno poročilo za vsako prijavljeno prireditev posebej:
– podroben vsebinski opis prireditve, način izvedbe, datum izvedbe, število udeležencev, fotografije,
– finančna vrednost celotne prireditve
s podrobno stroškovno razdelano konstrukcijo posameznih odhodkov in način zagotovitve pokrivanja stroškov prireditve (prihodki),
5. finančna dokazila o izvedenih delih
(kopije računov itd. ter kopije dokazil o plačilu računov – bančni izpis prometa na transakcijskem računu, iz katerega je razvidno
in označeno, na kateri račun se nanaša),
6. izjava vlagatelja o izpolnjevanju in
sprejemanju pogojev javnega razpisa,
7. podpisana vsaka stran vzorca po
godbe.
Vloga je popolna, če vlagatelj do predpisanega roka za oddajo vlog v javnem razpisu, predloži pravilno izpolnjeno zahtevano
dokumentacijo. Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju, ki je določena pri zahtevani dokumentaciji.
VI. Rok za prijavo in način prijave
Vloge s priloženo zahtevano dokumentacijo po tem razpisu morajo prispeti najkasneje do srede, 14. 4. 2010, na naslov:
Občina Brežice, Oddelek za gospodarske
javne službe in gospodarske zadeve. Šteje
se, da je prijava prispela pravočasno, če je
bila zadnji dan roka za oddajo vlog oddana
na pošti s priporočeno pošiljko (velja datum
poštnega žiga) ali do 15. ure oddana v sprejemni pisarni Občine Brežice.
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: »Ne odpiraj – javni razpis za ohranjanje tehnične dediščine
2010.«
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VII. Odpiranje in obravnava vlog:
1. Vloge bo odpirala in ocenjevala ter
pripravila predlog prejemnikov sredstev
strokovna komisija, ki jo z odločbo imenuje
župan.
2. Odpiranje prejetih vlog bo opravila
strokovna komisija v roku 8 delovnih dni po
razpisnem roku na Občini Brežice. Odpiranje vlog ne bo javno.
3. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija
v roku 8 dni od odpiranja vlog pozvala, da jih
dopolnijo v roku 5 dni od prejema obvestila.
Nepopolna vloga, ki jo predlagatelj v navedenem roku ne bo dopolnili, se zavrže. Vloge, ki bodo pravočasno dopolnjene, vendar
neustrezno, bodo zavrnjene.
4. Prepozno prejete vloge se zavržejo, neutemeljene pa zavrnejo (vloge, ki ne
ustrezajo in ne izpolnjujejo razpisnih pogojev in meril).
5. Vse pravočasno prispele in popolne
vloge bo strokovna komisija ocenjevala na
podlagi pogojev in meril, ki so sestavni del
tega javnega razpisa.
6. Na podlagi predloga prejemnikov sredstev, ki ga pripravi komisija, župan s sklepom sprejme odločitev o izboru prejemnikov
sredstev in višini dodeljenih sredstev.
7. Občina bo s prejemniki sredstev sklenila pogodbo, v kateri se opredelijo medsebojne obveznosti. Prejemnikom bodo sredstva
nakazana v letu 2010. Prejemniki sredstev
morajo dostaviti najkasneje do 30. 10. 2010
pisni zahtevek za izplačilo, kopije računov
ter poročilo o opravljenem delu.
VIII. Rok, v katerem bodo potencialni
prejemniki obveščeni o izidu razpisa
Na podlagi predloga komisije odloča
o dodelitvi oziroma nedodelitvi sredstev
direktor občinske uprave Občine Brežice
s sklepom v roku 30 dni po izteku razpisnega roka. Istočasno bodo prejemniki pozvani
tudi k podpisu pogodb. Če prejemnik v roku
osmih dni od prejema sklepa ne vrne podpisane pogodbe, se šteje, da je umaknil vlogo
za pridobitev sredstev.
Vlagatelj vloge, ki meni, da izpolnjuje
pogoje in merila iz javnega razpisa in mu
razpisana sredstva neupravičeno niso bila
dodeljena, lahko vloži pritožbo v roku 8 dni
od prejema sklepa. Pritožnik mora natančno
opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba
vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Prepozno vložene pritožbe se zavržejo. Pritožba
se pošlje priporočeno po pošti na Občino
Brežice. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z ostalimi izbranimi predlagatelji
vlog. O pritožbi odloči župan, njegova odločitev je dokončna.
IX. Informacije: razpisna dokumentacija
je od dneva objave razpisa v Uradnem listu RS dosegljiva na spletni strani Občine
Brežice, www.brezice.si, ali pa jo lahko zainteresirani dvignejo v času uradnih ur, na
Oddelku za gospodarske javne službe in gospodarske zadeve Občine Brežice. Dodatne
informacije v zvezi z javnim razpisom posreduje Roman Matjašič, tel. 07/49-91-516,
e-mail:roman.matjasic@brezice.si, v času
uradnih ur.
Občina Brežice
Št. 3520-7/2007
Ob-2451/10
Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi, na podlagi 19.
in 21. člena Zakona o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 14/07), 44. člena Uredbe o stvarnem

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 100/09), Sklepa
o 1. spremembi in dopolnitvi Sklepa o letnem
načrtu razpolaganj z nepremičnim premoženjem Občine Zagorje ob Savi za leto 2010
kot sestavnega dela 1. rebalansa proračuna
Občine Zagorje ob Savi za leto 2010, ki ga
je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi
sprejel dne 22. 3. 2010, in Posamičnega
programa ravnanja s stvarnim premoženjem
občine z dne 24. 3. 2010, št. 3520-7/2007, ki
ga je sprejel župan, objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnine z javnim
zbiranjem ponudb
I. Prodajalec: Občina Zagorje ob Savi,
Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi.
II. Predmet prodaje:
1. zaseden stanovanjski objekt s pripadajočim zemljiščem, na naslovu Vinska cesta 1, v Zagorju ob Savi, parc. št. 732/1 stan.
stavba, v izmeri 153 m2, gosp. poslopje, v izmeri 160 m2, dvorišče, v izmeri 276 m2, stavba, v izmeri 7 m2, k.o. Zagorje – mesto;
izhodiščna cena je 30.500,00 EUR.
Predmetna nepremičnina je zasedena
in obremenjena z najemnim razmerjem za
nedoločen čas, z neprofitno najemnino. Najemnik ima predkupno pravico.
V izhodiščno vrednost nepremičnine davek na promet nepremičnin in stroški izvedbe kupoprodajne pogodbe niso vključeni in
jih plača kupec.
III. Pogoji prodaje in merila za izbor:
1. Nakup po načelu videno-kupljeno, prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne
napake predmeta prodaje.
2. Ponudnik mora najkasneje do vključno
dne 19. 4. 2010 plačati varščino za resnost
ponudbe, v višini 10% od navedene izhodiščne cene nepremičnine, kar znaša 3.050,00
EUR. Varščino je potrebno vplačati na račun
proračuna občine, št. 01342-0100018358,
ki je odprt pri UJP Ljubljana, in fotokopijo
dokazila o plačilu priložiti k prijavi na razpis.
Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino ali zadržana, če pogodbe ne
bo sklenil, neuspelim pa vrnjena brez obresti v roku 8 dni po končani izbiri.
3. Pri nakupu ima dosedanji najemnik
pod enakimi pogoji predkupno pravico. Kupec, ki ni najemnik, prevzame vse obveznosti prodajalca iz obstoječega sklenjenega
najemnega razmerja z najemnikom, položaj
najemnika pa se po izrecni zakonski določbi
ne sme poslabšati.
4. Uspeli ponudnik – kupec nosi vse stroške kupoprodajne pogodbe (davek, overitev
prodajalčevega podpisa, takse za vpis v zemljiško knjigo).
5. Rok za sklenitev pogodbe o prodaji
nepremičnine je 15 dni po odločitvi o izbiri
najugodnejšega ponudnika oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice.
Če izbrani ponudnik v tem roku pogodbe ne
sklene, se šteje, da je odstopil od namere
za sklenitev pogodbe, vplačano varščino pa
zadrži prodajalec.
Kupnino je kupec – izbrani ponudnik dolžan plačati v celoti v roku 30 dni od sklenitve pogodbe oziroma izstavitve računa. Rok
plačila kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Neupoštevanje pogodbenega
roka plačila je razlog za takojšnjo razvezo
kupoprodajne pogodbe, prodajalec pa zadrži vplačano varščino.
Skladno s 37. členom uredbe se kupnina
lahko plača v več obrokih, vendar mora ku-

pec neplačani del kupnine zavarovati z nepreklicno bančno garancijo na prvi poziv
brez ugovora.
6. Obravnavane bodo le pravočasne in
popolne ponudbe. Nepravočasne ali nepopolne ponudbe bodo izločene, ponudnik, ki
je podal takšno ponudbo, pa bo o izločitvi
obveščen.
7. Ponudba mora biti praviloma izdelana
na obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki je
na voljo brezplačno, vsak delovni dan, med
8. in 12. uro, na Oddelku za splošne zadeve
občinske uprave Občine Zagorje ob Savi.
Ponudnik lahko tudi sam izdela obrazce,
vendar pa morajo vsebinsko povsem ustrezati obrazcem iz razpisne dokumentacije.
8. Na razpisu lahko sodelujejo fizične in
pravne osebe, ki v roku predložijo ponudbo.
Da se bo ponudba štela kot popolna, mora
vsebovati:
– prijavni obrazec (OBR-1) z navedbo
nepremičnine,
– izjavo ponudnika, da sprejema vse pogoje javnega razpisa (OBR-2),
– fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta in davčno številko za fizične osebe,
oziroma fotokopijo izpiska iz sodnega registra za pravno osebo, samostojni podjetnik
predloži fotokopijo registracije (dokumenti,
ki dokazujejo registracijo pravne osebe ali
s.p. ne smejo biti starejši od 30 dni, od datuma predložitve ponudbe) ter ID št. za DDV
za pravne osebe oziroma s.p.,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih,
ki ne sme biti starejše od 30 dni od datuma
predložitve ponudbe (velja le za pravno osebo in s.p.),
– dokazilo o pravočasnem vplačilu varščine za resnost ponudbe v višini 10% izhodiščne cene,
– parafiran vzorec kupoprodajne pogodbe (OBR-3).
9. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo
ceno.
Najnižji znesek višanja izhodiščne cene
v oddani ponudbi je 500,00 EUR.
V primeru, da dva ali več ponudnikov
ponudijo enako ceno, si prodajalec pridržuje
pravico, da s temi enakovrednimi ponudniki
izvrši javno dražbo – najnižji znesek višanja
je 500,00 EUR.
10. Postopek javnega razpisa se bo vodil
na podlagi Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07, 94/07, 100/09).
11. Prodajalec na podlagi te javne ponudbe ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji
nepremičnine najugodnejšemu ponudniku
in je takšna obveznost prodajalca vnaprej
izključena. Prodajalec tudi lahko že začeti
postopek prodaje kadarkoli do sklenitve kupoprodajne pogodbe ustavi, vse brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti,
dolžan pa je v tem primeru vrniti varščino
brez obresti.
12. Razpis se šteje kot uspel tudi v primeru, če ponudbo odda le en ponudnik.
IV. Rok, naslov in informacije za predložitev ponudbe
Pisne ponudbe z zahtevanimi prilogami
naj ponudniki predložijo v zaprti ovojnici do
dne 20. 4. 2010, do 10. ure, ne glede na
vrsto prenosa, na naslov Občina Zagorje
ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje
ob Savi, z oznako: »Ne odpiraj – Ponudba
na javni razpis – objekt Vinska 1«. Na hrbtni
strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Kot pravočasne štejejo ponudbe, ki bodo
prispele do prej navedenega roka. Nepravočasne in nepravilno označene ponudbe se
neodprte vrnejo pošiljatelju.
Ponudba mora biti praviloma izdelana
na obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki je
zainteresiranim ponudnikom brezplačno na
voljo vsak delovni dan, med 8. in 12. uro,
v občinski upravi Občine Zagorje ob Savi,
Cesta 9. avgusta 5, Zagorje ob Savi. Ponudnik lahko tudi sam izdela obrazce, vendar pa morajo vsebinsko povsem ustrezati
obrazcem iz razpisne dokumentacije.
Odpiranje ponudb je javno in se bo vršilo v sejni sobi Občine Zagorje ob Savi, dne
20. 4. 2010, ob 11. uri.
Predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom odpiranja ponudb predložiti pisna
pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
Vsa pojasnila v zvezi z razpisom, lahko interesenti dobijo v občinski upravi,
vsak delovni dan, na tel. 03/565-57-02 ali
565-57-14.
Občina Zagorje ob Savi
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nih sredstev celotne vrednosti programa iz
drugih virov (v 50% se šteje tudi športne
površine, ki jih lokalna skupnost brezplačno
odda – upoštevati se morata javno veljavni
cenik za najem za športna društva), v to pa
ne smejo biti všteti prispevki udeležencev.
– Prijavitelj mora k prijavi na ta razpis
priložiti potrdilo lokalne skupnosti, da je seznanjena oziroma se strinja z izvajanjem
programa in da bo za izvajanje programa
zagotovila del sredstev oziroma brezplačni najem športnih objektov v lasti lokalne
skupnosti.
– Izbrani prijavitelj mora pri izvajanju interesnih programov upoštevati varnostne
ukrepe in normative glede števila otrok
v skupini skladno z veljavno zakonodajo
s področja vzgoje in izobraževanja.
4.2. Merila za dodelitev sredstev:
Merilo
1

Št. 11/2010
Ob-2425/10
Na podlagi 7. in 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP
in 15/03 – ZOPA) in 4. člena Pravilnika o načinu in postopku sofinanciranja izvajalcev
letnega programa športa (Uradni list RS,
št. 95/99, 11/06), objavlja Zavod za šport
RS Planica
javni razpis
za sofinanciranje interesnega programa
športa otrok in mladine »Hura, prosti
čas« v letu 2010
1. Naziv in sedež neposrednega uporabnika: Zavod za šport RS Planica, Dunajska 22, 1000 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa: sofinanciranje interesnih programov športa otrok in
mladine, ki bodo potekali v obdobju od junija 2010 do decembra 2010, in sicer med
poletnimi in jesenskimi šolskimi počitnicami.
Interesni programi ne smejo biti del rednega
programa šole. Zavod za šport RS Planica bo sofinanciral strokovni kader, povezan
z izpeljavo programov.
3. Na razpis se lahko prijavijo: subjekti,
ki so kot izvajalci letnega programa športa opredeljeni v 8. členu Zakona o športu
(Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP in
15/03 – ZOPA).
4. Pogoji in merila
4.1. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelj:
– Ponudniki (prijavitelji) lahko na razpis
prijavijo samo tiste interesne programe, ki
bodo izpeljani v obdobju od junija do decembra 2010, in sicer med poletnimi in jesenskimi šolskimi počitnicami. Ti interesni
programi ne smejo biti del rednega programa šole.
– Posamezna prijava na razpis mora biti
izdelana in posredovana na Zavod za šport
RS Planica, izključno na razpisnih obrazcih
»Hura, prosti čas«, ki so del razpisne dokumentacije.
– Če prijavitelj prijavi na razpis oba programa, mora vsakega prijaviti na ločenih
razpisnih obrazcih »Hura, prosti čas«, ki so
del razpisne dokumentacije. Dostava na naslov Zavoda za šport RS Planica je lahko
v eni ovojnici.
– Prijavitelj mora za izvajanje programa zagotoviti najmanj 50% delež finanč-

Št.

2

Št. točk

Vsebinski kriteriji
Širina izvajanja programa
– Število športnih panog v katere bodo vključeni
udeleženci (do 3 panoge – 5 točk, nad 3 panoge – 10
točk)
– Zaključna prireditev programa
– Strokovni kader (prof. ŠV – 5 točk, usposobljen kader
– 3 točke)
Izvajanje programa »Hura, prosti čas« v preteklih letih
Predvideno število udeležencev v programu:
– do 20 otrok
– nad 20 otrok
Finančni kriteriji
Cena, ki jo plača udeleženec:
– brezplačen program
– plačljiv program
– vrednost kadra – izplača do 8 € bruto/uro
Sofinanciranje lokalne skupnosti:
– Sofinanciranje posameznega programa HPČ v višini
najmanj razpisanega zneska s stani ZŠ RS Planica
(408 € za poletne počitnice ali 160 € za jesenske
počitnice)
– Zagotovi brezplačni najem objekta za izvajanje
programa
Skupaj
5. Okvirna višina sredstev javnega razpisa: višina sredstev, ki je zagotovljena za
leto 2010 in je na razpolago za sofinanciranje vsebin navedenih v predmetu javnega
razpisa, je 23.520 EUR.
6. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2010.
7. Rok do katerega morajo biti predložene vloge: Vloge morajo biti poslane po
pošti ali dostavljene na Zavod za šport RS
Planica, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, do
najkasneje ponedeljka, 3. maja 2010. Šteje
se, da je vloga prispela pravočasno, če je
bila (najkasneje) zadnji dan roka za oddajo
vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko
ali do 12. ure oddana na sedež Zavoda za
šport RS Planica, Dunajska 22, 1000 Ljub
ljana. Vloga mora biti predložena v zapečatenemu ovitku, ovitek pa mora biti na sprednji strani označen z napisom »Ne odpiraj
– Javni razpis Hura, prosti čas 2010«. Na
hrbtni strani ovitka mora biti označen polni
naslov pošiljatelja. Vloga mora biti dostavljena skupaj z zahtevano dokumentacijo
in prilogami v ovojnici, označeni na zgoraj
predpisani način. Vloge, ki ne bodo oddane
na predpisanih obrazcih, ki so del razpisne
dokumentacije, bodo izločene iz nadaljnjega
postopka.
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8. Datum odpiranja vlog: strokovna komisija bo začela odpirati vloge v sredo, 5. maja
2010. Odpiranje vlog ne bo javno.
9. Rok za obveščanje o rezultatih javnega razpisa: prijavitelji bodo o rezultatih
javnega razpisa obveščeni v roku 30 dni od
dneva zaključka oddaje vlog.
10. Kraj, čas in oseba pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo
na spletnem naslovu, www.sportmladih.net.
Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski naslov mateja.rebersak@sport.si.
Prijava na razpis mora vsebovati izpolnjene, s strani pooblaščene osebe prijavitelja
podpisane in ožigosane razpisne obrazce
za prijavo na razpis. Podpisane in ožigosane obrazce prijavitelji pošljejo ali dostavijo
v skladu s 7. točko razpisa.
Zavod za šport RS Planica
Ob-2385/10
Regionalni center za razvoj, d.o.o., Zagorje ob Savi; Garancijska shema za Zasavje (v nadaljevanju: RCR) v sodelovanju
z bankami: Banka Koper d.d., Hypo AlpeAdria- Bank d.d., Ljubljana in NLB d.d. področje NLB Zasavje objavlja
razpis
za dolgoročne kredite ter garancije
za dolgoročne kredite za projekte
malega in srednjega gospodarstva
1. Predmet razpisa: predmet tega razpisa so sredstva za dodelitev dolgoročnih kreditov, za katere bo RCR dodeljeval garancije
v višini 50% skupne vrednosti kreditov.
2. Pogoji za dodeljevanje
2.1. Dolgoročni krediti
– Prosilec lahko vloži vlogo za kredit
v višini od najmanj 4.600 EUR do največ
91.000 EUR.
– Obrestne mere: informacije o trenutni višini obrestnih mer in provizij oziroma
nadomestil, ki jih zaračunavajo posamezne
banke in so dogovorjene s pogodbo med
RCR in posamezno banko, so na razpolago
na sedežu RCR.
– Doba vračanja kredita znaša od najmanj 1 leto do največ 10 let.
– Posojila z dobo vračanja daljšo od sedem let se lahko odobrijo le za financiranje
nepremičnin.
– Moratorij za vračanje kredita znaša do
6 mesecev pri kreditih z dobo vračanja, do
vključno 5 let in do 12 mesecev pri kreditih
z dobo vračanja od 6 do 10 let.
– Prosilec mora imeti med viri financiranja zagotovljenih najmanj 30% lastnih
sredstev.
– Prosilec zavaruje prejeti kredit z garancijo RCR in z različnimi oblikami zavarovanj
v odvisnosti od stopnje rizičnosti.
– Črpanje kredita je v celoti namensko,
v skladu s predloženo dokumentacijo in ni
namenjeno financiranju obratnih sredstev.
2.2 Garancije
– Prosilec vloži vlogo za garancijo hkrati
z vlogo za kredit.
– Garancija ne more presegati 50% kredita, odobrenega pod pogoji pod točko 2.1.
tega razpisa.
– Prosilec zavaruje prejeto garancijo
RCR z različnimi oblikami zavarovanja v odvisnosti od stopnje rizičnosti projekta.
– Celoten postopek obveznosti zavarovanja do banke in RCR izvede banka.
3. Nameni, za katere se dodeljujejo dolgoročni krediti in garancije
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Krediti in garancije se dodeljujejo za naslednje namene:
– nakup opreme - osnovnih sredstev,
– nakup, gradnja ali prenova poslovnih
prostorov,
– nakup, ureditev in opremljanje zemljišča in pridobivanje projektne dokumentacije
za gradnjo poslovnih prostorov,
– stroški nematerialnih investicij (nakup
patentov, licenc, know-howa, nepatentiranega tehničnega znanja).
Posojila niso namenjena poplačilu oziroma zamenjavi obstoječih posojil.
Investicija mora biti realizirana v eni izmed zasavskih občin.
4. Splošni pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo samostojni
podjetniki, druge fizične osebe oziroma zasebniki, ki opravljajo dejavnost in so vpisane
v ustrezen register, in gospodarske družbe,
ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so člani Garancijske sheme za Zasavje pri Regionalnem centru za razvoj, d.o.o.,
Zagorje, torej:
– so podpisali vlogo za včlanitev ter
plačali pristopnino,
– ustrezajo merilom za mikro, male ali
srednje velike gospodarske družbe po določbah Zakona o gospodarskih družbah,
– imajo sedež dejavnosti na območju
občin Litija, Hrastnik, Trbovlje, Radeče, Zagorje ob Savi in Šmartno.
V skladu s ''Pravili delovanja GSZ'' in
''Pravicami ter obveznostmi članov GSZ''
članstvo v shemi ne predstavlja avtomatične
obveznosti RCR pri odobritvi garancije.
Do pridobitve garancije oziroma kredita
niso upravičena:
– podjetja s področja kmetijstva, ribištva
in jeklarstva,
– podjetja v težavah (glede na določbe
Zakona o finančnem poslovanju).
Če podjetje deluje v sektorju transporta,
premogovništva, ladjedelništva, motornih
vozil in sintetičnih vlaken, je potrebna individualna priglasitev državne pomoči.
5. Prednostni kriteriji za dodelitev kredita
in garancije
Pri obravnavanju vlog bo upoštevano
predvsem:
– ocena bonitete preteklega poslovanja
in kreditne sposobnosti upravičenca,
– načelo donosnosti projekta in ocena
možnosti realizacije projekta.
Prednost pri dodelitvi kredita in garancije
bodo imeli prosilci:
– katerih višina lastnih sredstev med viri
financiranja projekta bo višja,
– katerih projekti bodo:
– razvojno naravnani,
– usmerjeni na nove in/ali tuje trge,
– ekološko naravnani,
– ustvarjali nova delovna mesta,
– inovativni in konkurenčni,
– predstavljali investicijo v dejavnost,
za razvoj katere je izrecno izražen lokalni
interes.
6. Stroški, povezani s kreditom oziroma
garancijo
RCR za izdano garancijo in obdelavo
vloge ne zaračunava nobenih stroškov.
Banka zaračuna za vodenje kredita nadomestilo oziroma provizijo, ki je objavljena
na sedežu RCR.
Ostali stroški povezani s kreditom oziroma garancijo so eventualni stroški zavarovanja v primeru zastave premičnin oziroma
nepremičnin.
7. Vsebina vloge za dodelitev kredita in
garancije

Vsebina vloge za dodelitev kredita in garancije je razvidna iz Obrazca: Vloga za dodelitev kredita in garancije, ki ga lahko prosilci dobijo na sedežu Regionalnega centra
za razvoj, d.o.o., Zagorje ob Savi, Podvine
36. Vloge lahko prosilcem posredujemo tudi
preko elektronske pošte.
Obravnavale se bodo le vloge oddane na
izvirnih obrazcih.
8. Rok za prijavo: rok za prijavo je odprt
od dneva objave razpisa do porabe sredstev
oziroma do 15. 12. 2010.
9. Zavrnitev vloge
Vloga se formalno zavrne, kolikor:
– ne vsebuje zahtevane dokumentacije,
– je neustrezna (ne izpolnjuje splošnih
pogojev iz 4. točke tega razpisa).
10. Obdelava vlog
Ustrezne in popolne vloge bodo obravnavali pristojni organi RCR in banke najmanj enkrat mesečno. Vloge, oddane do
10. v mesecu in ustrezno dopolnjene v roku
petih dni, bodo praviloma obravnavane in
rešene do 10. v naslednjem mesecu.
Vloge, ki bodo prispele po porabi sredstev oziroma po zaprtju razpisa, bodo ob
soglasju prosilca obravnavane v sklopu naslednjega razpisa.
RCR bo pisno seznanil prosilca z odločitvijo pristojnih organov najkasneje v sedmih
dneh po sprejemu odločitve.
11. Ostale informacije: vse ostale informacije v zvezi s tem razpisom dobijo prosilci na sedežu RCR (tel. 03/566-05-04,
03/566-05-05, 03/566-05-06).
Regionalni center za razvoj, d.o.o.,
Zagorje ob Savi
Garancijska shema za Zasavje
Ob-2431/10
Regionalna razvojna agencija Koroška
d.o.o., Koroška cesta 47, 2370 Dravograd,
Garancijska shema za Koroško (v nadaljevanju: RRA Koroška), v sodelovanju z bankami:
Abanko Vipa d.d. Ljubljana, Novo KBM d.d
Maribor, Banko Koper d.d. Koper in PBS Poštno banko Slovenije d.d. Maribor objavlja
razpis
za dolgoročne kredite ter garancije
za dolgoročne kredite za projekte mikro,
malega in srednjega gospodarstva
1. Predmet razpisa: predmet tega razpisa so sredstva za dodelitev dolgoročnih
kreditov v skupni višini 1.000.000,00 EUR,
za katere bo RRA Koroška dodeljevala garancije v višini 50% skupne vrednosti kreditov, kar znaša 500.000,00 EUR.
2. Pogoji za dodeljevanje
2.1. Dolgoročni krediti
– Prosilec lahko vloži vlogo za kredit
v višini od najmanj 5.000,00 EUR do največ
35.000,00 EUR (izjemoma tudi do 65.000,00
EUR, če to odobri odbor GSK).
– Obrestna mera za kredite znaša: šestmesečni EURIBOR + 3,5% letno, spremenljiva.
– Doba vračanja kredita znaša do največ 5 let.
– Moratorij za vračanje kredita znaša do
3 mesecev.
– Prosilec mora imeti med viri financiranja zagotovljenih najmanj 30% lastnih
sredstev.
– Prosilec zavaruje prejeti kredit banki
z garancijo RRA Koroška v višini 50%, preostalih 50% pa v skladu s pogoji bank.
– Črpanje kredita je namensko, v skladu
s predloženo dokumentacijo – 20% zneska
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odobrenega kredita lahko dobi prosilec nakazano na TRR, brez dokazil – za financiranje obratnih sredstev.
2.2 Garancije
– Prosilec vloži vlogo za garancijo hkrati
z vlogo za kredit.
– Garancija ne more presegati 50% kredita, odobrenega pod pogoji pod točko 2.1.
tega razpisa.
– Prosilec zavaruje prejeto garancijo
RRA Koroška z različnimi oblikami zavarovanja v odvisnosti od stopnje rizičnosti
projekta.
– Celoten postopek obveznosti zavarovanja do banke in RRA Koroška izvede
banka.
3. Nameni, za katere se dodeljujejo dolgoročni krediti in garancije
Krediti in garancije se dodeljujejo za naslednje namene:
– nakup opreme (stroji, orodja, pisarniška oprema),
– nakup, gradnja ali adaptacija poslovnih
prostorov,
– nakup, ureditev in opremljanje zemljišča za gradnjo poslovnih prostorov,
– financiranje obratnih sredstev, v povezavi z investicijo.
Posojila niso namenjena poplačilu oziroma zamenjavi obstoječih posojil.
4. Splošni pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo samostojni
podjetniki, druge fizične osebe oziroma zasebniki, ki opravljajo dejavnost in so vpisani
v ustrezen register in gospodarske družbe,
ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so člani Garancijske sheme RRA Koroška, d.o.o.;
– so podpisali vlogo za včlanitev ter plačali pristopnino;
– ustrezajo merilom za mikro, male ali
srednje velike gospodarske družbe po ZGD;
– imajo sedež dejavnosti na območju
občin, ki so prispevale v garancijsko shemo (občine: Črna na Koroškem, Mežica,
Prevalje, Ravne na Koroškem, Dravograd,
Slovenj Gradec, Mislinja, Muta, Radlje ob
Dravi in Podvelka).
V skladu s »Pravili delovanja RRA Koroška« in »Pravicami ter obveznostmi članov
RRA Koroška« članstvo v shemi ne predstavlja avtomatične obveznosti RRA Koroška
pri odobritvi garancije.
5. Prednostni kriteriji za dodelitev kredita
in garancije
Pri obravnavanju vlog bo upoštevano
predvsem:
– načelo ohranjanja realne vrednosti dodeljenih sredstev,
– načelo donosnosti projekta in ocena
možnosti realizacije projekta,
– ocena bonitete preteklega poslovanja.
Prednost pri dodelitvi kredita in garancije
bodo imeli prosilci:
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– katerih višina lastnih sredstev med viri
financiranja projekta bo višja;
– katerih projekti bodo:
– razvojno naravnani,
– usmerjeni na nove in/ali tuje trge,
– ekološko naravnani,
– ustvarjali nova delovna mesta,
– inovativni in konkurenčni,
– predstavljali investicijo v dejavnost
za razvoj, katere je izrecno izražen lokalni
interes.
6. Stroški, povezani s kreditom oziroma
garancijo
Banka zaračuna za odobritev kredita nadomestilo v višini 0,3% od stanja kredita,
oziroma min. 90 EUR. Stroški vodenja kredita so v skladu s tarifo banke.
Ostali stroški povezani s kreditom oziroma garancijo so eventualni stroški zavarovanja v primeru zastave premičnin oziroma
nepremičnin.
7. Vsebina vloge za dodelitev kredita in
garancije
Vsebina vloge za dodelitev kredita in garancije je razvidna iz Obrazca: Vloga za
dodelitev kredita in garancije, ki ga lahko
prosilci dobijo na naslednjih mestih:
– na občinah, ki sodelujejo v garancijski
shemi,
– na sedežu RRA Koroška, Koroška cesta 47, Dravograd,
– na spletni strani RRA Koroška, d.o.o.
Izpolnjene vloge z vso zahtevano dokumentacijo se lahko oddajo na vseh zgoraj
naštetih mestih.
8. Rok za prijavo: rok za prijavo je odprt
od dneva objave razpisa do dneva porabe
sredstev oziroma do 10. 12. 2010.
9. Zavrnitev vloge
Vloga se formalno zavrne, kolikor:
– ne vsebuje zahtevane dokumentacije,
– je neustrezna (ne izpolnjuje splošnih
pogojev iz 4. točke tega razpisa).
10. Obdelava vlog
Ustrezne in popolne vloge bodo obravnavali pristojni organi RRA Koroška in bank
enkrat mesečno. Vloge oddane do 10. v mesecu in ustrezno dopolnjene v roku petih
dni, bodo praviloma obravnavane in rešene
do 10. v naslednjem mesecu.
Vloge, ki bodo prispele po porabi sredstev oziroma po zaprtju razpisa, bodo ob
soglasju prosilca obravnavane v sklopu naslednjega razpisa.
RRA Koroška bo pisno seznanila prosilca z odločitvijo pristojnih organov najkasneje v sedmih dneh po sprejemu odločitve.
11. Ostale informacije
Vse ostale informacije v zvezi s tem razpisom dobijo prosilci na tel. 02/872-00-15,
Karmen Sonjak ali na poslovnih enotah sodelujočih bank.
Regionalna razvojna agencija
za Koroško d.o.o.
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Javne dražbe
Št. 001-03/10-23/2
Ob-2468/10
Republika Slovenija, Državni zbor, Šubičeva 4, Ljubljana, na podlagi 9. člena in drugega odstavka 13. člena Zakona o stvarnem
premoženju države (Uradni list RS, št. 14/07)
ter 20. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07, 94/07 in 100/09), objavlja
prodajo premičnin
oziroma motornih vozil z javno dražbo
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Republika Slovenija, Državni zbor,
Šubičeva 4, 1000 Ljubljana.
2. Opis predmetov prodaje:
a) premičnina, rabljeno osebno vozilo Renault LAGUNA 2,0, tip BGOKO5,
z registrsko oznako LJ 19-81R, številka
šasije VF1BG0K0532227271, inventarna
številka 10021211, leto izdelave 2004, prevoženih ima 82.655 km*, vozilo je v dobrem
voznem stanju;
b) premičnina, rabljeno osebno vozilo
Renault LAGUNA 2,0 16V, tip BGOKO5,
z registrsko oznako LJ A2-511, številka šasije VF1BG0K0530040107, inventarna številka 10019758, leto izdelave 2003, prevoženih ima 46.866 km*, vozilo je v dobrem
voznem stanju;
c) premičnina, rabljeno osebno vozilo
Renault MEGANE 1,6 16V, tip BMOCOH,
z registrsko oznako LJ A2-509, številka šasije VF1BM0C0H30040132, inventarna številka 10019759, leto izdelave 2003, prevoženih ima 65.449 km*, vozilo je v dobrem
voznem stanju.
* Prevoženi km so podani s stanjem na
dan 24. 3. 2010.
3. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
dražbe: prodaja premičnin, rabljenih motornih vozil, se izvaja po načelu »videno – kupljeno«, zato kupec nima pravice uveljavljati
kasnejših reklamacij. S kupcem se sklene
prodajna pogodba.
4. Izklicna cena in najnižji znesek viša
nja:
a) Renault LAGUNA 2,0, z registrsko oznako LJ 19-81R, izklicna cena je
5.900,00 EUR, najnižji znesek višanja izklicne cene je 100,00 EUR;
b) Renault LAGUNA 2,0 16V, z registrsko oznako LJ A2-511, izklicna cena je
5.100,00 EUR, najnižji znesek višanja izklicne cene je 100,00 EUR;
c) Renault MEGANE 1,6 16V, z registrsko oznako LJ A2-509, izklicna cena je
4.400,00 EUR, najnižji znesek višanja izklicne cene je 100,00 EUR.
5. Način in rok plačila kupnine: najugodnejši dražitelj mora kupnino plačati na
transakcijski račun Državnega zbora, najkasneje v roku 8 dni od sklenitve pogodbe,
zmanjšano za že vplačano višino varščine.
Plačilo celotne kupnine v navedenem roku
je bistvena sestavina pravnega posla.
6. Kraj javne dražbe: javna dražba bo
potekala v prostorih Državnega zbora, Šubičeva 4, Ljubljana.
7. Čas javne dražbe: v torek, 20. 4. 2010,
z začetkom ob 13. uri.
8. Pooblastilo pooblaščenih zastopnikov:
pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo

na javni dražbi predložiti pisno pooblastilo,
fizična oseba pa se izkaže z osebnim dokumentom.
9. Višina varščine, ki jo je potrebno plačati pred začetkom dražbe:
Pred začetkom dražbe je potrebno plačati varščino v višini 10% izklicne cene, ki je
določena za posamezno motorno vozilo (navedeno v točki 2), in sicer na transakcijski račun Državnega zbora: 01100-6370121177,
sklic na št. 18 12114-7201001-00120210,
z obvezno navedbo namena nakazila: Javna dražba – xxxxx (namesto xxxxx vpišete tip vozila in zaporedno oznako vozila iz
2. točke te objave, in sicer a), b) ali c)).
Varščina se ne obrestuje. Najugodnejšemu dražitelju se varščina všteje v kupnino,
ostalim dražiteljem se vrne brezobrestno
v roku 14 dni po končani dražbi. S plačilom varščine sprejme dražitelj obveznost,
da pristopi k dražbi. V primeru odstopa od
dražbe, varščina zapade v korist Proračuna
Republike Slovenije.
10. Ogled predmetov javne dražbe:
Ogled premičnin, rabljenih motornih vozil, ki so predmet dražbe in vpogled v ostalo
spremno dokumentacijo (cenitvena poročila), bo možen v sredo, 14. 4. 2010, od 9. do
12. ure, in na dan javne dražbe, to je v torek,
20. 4. 2010, od 10. do 12. ure. Vsi, ki so
zainteresirani za ogled vozil, se v enem od
navedenih terminov zglasijo na recepciji Državnega zbora, na Šubičevi 4, Ljubljana.
Vsa dodatna pojasnila in informacije lahko zainteresirani dražitelji dobijo pri Janezu Franko, tel. št. 01/478-97-12 ali GSM
št. 041/605-078 vsak delovni dan, med 9. in
11. uro; e-pošta: janez.franko@dz-rs.si.
11. Opozorilo: prodajalec na podlagi objave javne dražbe ni zavezan k sklenitvi
pogodbe o prodaji premičnin z uspelim dražiteljem. Državni zbor oziroma poobaščena
oseba s soglasjem predstojnika, lahko do
sklenitve pravnega posla, postopek javne
dražbe ustavi brez obrazložitve, pri čemer
se dražiteljem povrne izkazane stroške. Odškodninska odgovornost prodajalca zaradi
ne sklenitve pravnega posla s katerimkoli
ponudnikom je izključena.
12. Pravila javne dražbe:
– dražbo vodi predsednik komisije ob
navzočnosti najmanj dveh članov komisije,
– dražitelji pred pričetkom javne dražbe
predložijo komisiji:
– potrdilo o plačilu varščine za premičnine, ki jih dražijo,
– zastopniki dražitelja predložijo pooblastilo,
– številko transakcijskega računa in
naziv imetnika računa za primer vračila varščine,
– dražba poteka za vsako premičnino
posebej, in sicer po vrstnem redu, kot so
motorna vozila navedena v točki 2,
– za posamičen predmet prodaje lahko
dražitelj dvigne ceno za najmanjši znesek
100,00 EUR,
– dražitelj je vezan na svojo ponudbo,
dokler ni podana višja ponudba,
– na dražbi uspe tisti dražitelj, ki ponudi
najvišjo ceno, za posamično premičnino, ki
je predmet dražbe,

– dražba je končana, ko predsednik komisije trikrat zaporedoma ponovi najvišjo
ponujeno ceno,
– v primeru, da najvišjo izklicano ceno za
posamezno premičnino, ki je predmet dražbe, ponudi več kot en dražitelj, se končnega
kupca med temi dražitelji določi z žrebom,
– ugovore proti dražbenem postopku je
mogoče vložiti, dokler ni zaključen zapisnik
o poteku dražbe, ugovore rešuje predsednik
komisije po posvetu s člani komisije,
– dražba je uspešna tudi, če se je udeleži
samo en dražitelj, ki ponudi najmanj izklicno
ceno določeno za posamično premičnino.
13. Rok sklenitve pogodbe:
Z najugodnejšim dražiteljem se bo pogodba sklenila najkasneje v 15 dneh po
zaključku dražbe.
Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, mu lahko ponudnik podaljša
rok za sklenitev pogodbe, vendar ne več kot
za 15 dni. Če najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe v podaljšanem roku, ponudnik
zadrži njegovo varščino.
14. Prenos in izročitev premičnin: prenos
in izročitev premičnin se opravi po plačilu
celotne kupnine.
15. Davščine: motorna vozila so že bila
registrirana v Republiki Sloveniji, zato niso
predmet obdavčitve z davkom na motorna
vozila.
Republika Slovenija
Državni zbor
Št. 478-6/2009/22-0041273
Ob-2494/10
Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Langusova 4, Ljubljana, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07)
in Uredbo o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07,
94/07, 55/09 – ODL US in 100/09), objavlja
javno dražbo
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za
promet, Langusova 4, 1000 Ljubljana.
2. Opis predmeta javne dražbe:
Predmet javne dražbe je izvedba poseka dreves in odkup lesa na panju na nepremičnini, parc. št. 1101/7, k.o. Sp. Brnik
v obsegu, ki je potreben za nemoteno delovanje radarja »Charlie« za nadzor zračenega prostora na letališču Jožeta Pučnika
Ljubljana, kot izhaja iz ugotovitev ugotovitvene analize podjetja Thales, Air System
S.A, z dne 2. 10. 2008. Obseg izvedbe poseka lesa na navedeni nepremičnini je odobril Zavod za gozdove Slovenije, v skladu
s 17. členom Zakona o gozdovih (Uradni
list RS, št. 115/06 in 110/07), z Odločbo
št. 3408-03-0305-A008/10 z dne 22. 1. 2010
in Odločbo št. 3408-0305-A009/10 z dne
28. 1. 2010, in sicer:
– 1681 dreves iglavcev oziroma 819 m3
in
– 635 dreves listavcev oziroma 320 m3.
Skladno z predhodno navedenim najugodnejši dražitelj prevzame obveznost izvedbe
poseka dreves, kot tudi odstranitev lesa na
parc. št. 1101/7, k.o. Sp. Brnik, najpozneje
v mesecu dni po podpisu pogodbe.
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Nepremičnina na kateri se izvede posek
dreves se nahaja na letališču Jožeta Pučnika Ljubljana.
3. Vrsta pravnega posla: posek dreves in
odkup lesa na panju na nepremičnini parc.
št. 1101/7, k.o. Sp. Brnik. Pogodba za posek
dreves in odkup lesa na panju bo sklenjena
z najugodnejšim dražiteljem.
4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja:
Za posek dreves in odkup lesa na panju, ki je predmet prodaje, je izklicna cena
19.113,11 EUR, najnižji znesek višanja je
250,00 EUR.
Davek na dodano vrednost ni vključen
v ceno in ga najugodnejši dražitelj plača
poleg kupnine.
5. Način in rok plačila kupnine:
Kupnina se plača v 8 dneh po prejetju
računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu
po sklenitvi pogodbe.
Plačilo celotne kupnine v določenem
roku je bistvena sestavina pravnega posla.
6. Kraj in čas javne dražbe:
Javna dražba bo potekala na Ministrstvu
za promet, Langusova 4, Ljubljana, v sejni
sobi, v 6. nadstropju, in sicer dne 29. 4.
2010, z začetkom ob 10. uri.
7. Višina varščine
Varščina za posek dreves in odkup
lesa na panju, ki je predmet javne dražbe, znaša 1911,31 EUR in se plača na
račun št. 01100-6300109972, sklic 18
24112-7141998-2010, z navedbo namena
nakazila: Javna dražba – odkup lesa.
Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po opravljeni javni dražbi. Dražiteljem, ki plačajo
varščino, a ne pristopijo k javni dražbi, se
varščina zadrži.
8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in
ogled predmetov javne dražbe:
Ogled predmeta javne dražbe je možen
po predhodnem dogovoru. Za dodatne informacije v zvezi z ogledom nepremičnine se
obrnite na Andreja Lesarja, javno podjetje
Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o.,
Kotnikova 19a, Ljubljana, tel. 01/230-01-11,
mobilni tel. 051/328-939, e-pošta: andrej.lesar@sloveniacontrol.si.
9. Opozorilo:
Vlada Republike Slovenije ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika, lahko
do sklenitve pravnega posla postopek javne
dražbe ustavi, pri čemer se povrne dražiteljem stroške v višini izkazanih stroškov za
prevzem razpisne dokumentacije.
10. Drugi pogoji za udeležbo na javni
dražbi:
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo
lastniki nepremičnin.
Dražitelji morajo najkasneje 23. 4. 2010,
do 14. ure, v zaprti kuverti z napisom »Ne
odpiraj, javna dražba (478-6/2009)«, na naslov Ministrstvo za promet, Direktorat za
civilno letalstvo, Langusova 4, 1000 Ljub
ljana priporočeno po pošti ali osebno na
vložišče oddati:
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
(tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga
izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega
potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo
overjeno pri notarju s katero pod kazensko

in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima
plačane davke in prispevke);
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
niso imeli blokiranega TRR (velja za pravne
osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi
državi enakovredne institucijam, od katerih
se zahteva potrdila za slovenske pravne
osebe. Kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri notarju
s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega TRR);
– pooblastilo za sodelovanje na dražbi,
če dražitelj ni zastopnik;
– dokazilo o plačani varščini.
Dražitelji, ki iz objektivnih razlogov niso
mogli pravočasno pridobiti dokazil iz prve,
druge ali tretje alinee te točke, lahko le-te
predložijo na dan javne dražbe.
Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev
iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo
vodila dražbo, izločeni iz postopka.
Stroški poseka v celoti bremenijo dražitelja, ki odkupi les na panju na parc. št. 1107/7,
k.o. Spodnji Brnik.
Predmet javne dražbe (posek lesa in
odkup lesa na panju na parc. št. 1107/7,
k.o. Spodnji Brnik) bo prodan po načelu
videno–kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo
upoštevane.
Ministrstvo za promet
Št. 969-0038/2009-8
Ob-2384/10
Občina Rečica ob Savinji, Rečica ob Savinji 55, 3332 Rečica ob Savinji, na podlagi
Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 109/08 in
49/09), Zakona o stvarnem premoženju države pokrajin in občin (ZSPDPO) (Uradni list
RS, št. 14/07), Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07, 94/07 in 100/09), Statuta Občine
Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 11/07)
in sklepa 29. redne seje Občinskega sveta
Občine Rečica ob Savinji, z dne 25. 2. 2010,
št. 10.1., objavlja
javno dražbo
za prodajo občinskega premoženja
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Rečica ob Savinji, Rečica
ob Savinji 55, 3332 Rečica ob Savinji (v
nadaljevanju: prodajalka).
2. Predmet prodaje so nepremičnine:
parceli parc. št. 663/2 in 663/3, obe k.o. Sp.
Rečica, za izklicno ceno 6.578,00 €.
Zgoraj navedeni nepremičnini se prodajata po sistemu videno–kupljeno. Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru po tel. 03/839-18-30, v obdobju sedmih
dni pred javno dražbo.
3. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji
Dražitelji morajo najkasneje 15 minut
pred pričetkom javne dražbe prijaviti svojo
udeležbo ter priložiti:
– potrdilo o vplačani kavciji (original) ter
celotno številko računa (št. banke in št. računa za primer vračila kavcije),
– izpisek iz registra pravnih oseb (za
pravne osebe),
– pooblastilo za sodelovanje na javni
dražbi, če je oseba zastopnik,
– osebno izkaznico, davčno in telefonsko
številko (za fizične osebe).
Javna dražba bo ustna, v slovenskem
jeziku.
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4. Višina kavcije: dražitelji se morajo
pred pričetkom javne dražbe izkazati s potrdilom o plačani kavciji, v višini 10% izklicne
cene, ki jo nakažejo na transakcijski račun,
št. 01409-0100020992, pri UJP Žalec, z navedbo »plačilo kavcije«.
5. Vplačana kavcija: vplačana kavcija se
všteje dražitelju, ki je uspel na javni dražbi,
v kupnino. Neuspelim dražiteljem se kavcija
vrne v roku 8 dni po opravljeni dražbi, in
sicer v vplačanem znesku. Kavcija mora
biti vplačana najkasneje na dan dražbe, do
10. ure.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo v četrtek, 22. 4. 2010, ob 12. uri, v sejni
sobi Občine Rečica ob Savinji.
7. Najnižji znesek višanja: izklicna cena
na javni dražbi se povečuje za 200 €. Za
dražitelja, ki pred pričetkom javne dražbe
prijavi svojo udeležbo ter priloži vsa zahtevana potrdila, pa ne pristopi k licitaciji predmeta javne dražbe, se šteje, da je od licitacije odstopil in se mu kavcija ne vrne.
8. Na javni dražbi uspe dražitelj
Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. Dražba je končana, ko voditelj
dražbe trikrat ponovi najvišjo ponudbo. Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče
podati, dokler ni zaključen zapisnik o poteku
dražbe.
Občina si pridržuje pravico, da ne sklene
pogodbe z najboljšim ponudnikom.
9. Način in rok plačila kupnine: kupci so
dolžni kupnino poravnati v 30 dneh po podpisu pogodbe.
10. Plačilo celotne kupnine
Plačilo celotne kupnine je bistvena sestavina pravnega posla.
Izbrani ponudnik mora skleniti prodajno
pogodbo najkasneje v 15 dneh po zaključku
javne dražbe. Če izbrani kupec ne sklene
prodajne pogodbe v navedenem roku, se
šteje, da je od nakupa odstopil, vplačana
kavcija pa mu zapade kot skesnina. Tudi
v primeru, da se plačilo ne izvede v roku, se
kavcija zadrži, pogodba pa razdre.
Kupec je dolžan poravnati davek na nepremičnine, stroške sestave in overitve pogodbe ter prepisa v zemljiško knjigo.
Primopredaja nepremičnin se opravi po
overitvi pogodbe in plačilu celotne kupnine.
Občina Rečica ob Savinji
Št. 7113-0044/2008
Ob-2433/10
Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 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 23. 6. 2009, objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
v k.o. Studenec
1. Naziv in sedež organizatorja dražbe:
Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, tel. 07/816-12-00; faks 07/816-12-10.
2. Opis predmeta prodaje
Predmet prodaje je delež 7/12 v spodnji
tabeli navedenih parcel, ki predstavljajo
zaokrožen kompleks kmetijskih zemljišč –
kmetijo. Na parceli št. 154 stoji okoli leta
1900 zgrajen in leta 1962 obnovljen stanovanjski objekt z drvarnico in kozolcem.
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Stavbno zemljišče ima zagotovljen elektro
priključek in vodovod ter v bližini telefon.
Na parceli št. 156 stojita skedenj in hlev.
Večina kmetijskih površin je obdelanih.

Parc. št.

Vrsta rabe

Površina
(m2)

147/5

pašnik

824

153

travnik

1.834

158

travnik

806

159/1

pašnik

6.707

gozd

5.000

159/2

vinograd

2.263

267/2

pašnik

219

266/6

gozd

12.525

266/7

pašnik

2.859

141

travnik

4.712

142

pašnik

11.808

143/1

pašnik

31.712

143/2

gozd

8.011

143/3

njiva

2.248

154

pašnik

12.006

155

stavbišče

43

156

njiva

3.090

Delež prodaje

Izklicna cena
(€)

7/12

56.000,00

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 za nepremičnine iz točke 2. je 56.000,00 EUR in ne
vključuje zakonsko določenega davka na
promet nepremičnin (2%).
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 v določenem
roku je bistvena sestavina pravnega posla.
Če kupec ne poravna kupnine na določen
način in v določenem roku po sklenjeni pogodbi, šteje prodajna pogodba za razdrto.
Po plačilu kupnine v celoti se bodo kupcu
nepremičnine izročile v posest ter bo v pristojni zemljiški knjigi vknjižen kot lastnik kupljenih nepremičnin.
7. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo dne 4. 5. 2010 v sejni sobi Občine Sevnica, Glavni trg 19a, Sevnica, z začetkom
ob 11. uri.
8. Varščina: dražitelji morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino v znesku 10% vrednosti izklicne cene predmetnih nepremičnin. Varščina se nakaže
na transakcijski račun Občine Sevnica,
št. 01310-0100008286, odprt pri Banki Slovenije, s pripisom »Javna dražba – k.o. Studenec«.
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 in s.p. aktualni izpisek iz
sodnega oziroma Poslovnega registra Slovenije;
– potrdilo o plačilu varščine s priloženo
številko računa za primer vračila varščine;
– 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 oddati po pošti (datum poštnega
žiga na dan 30. 4. 2010) ali vložiti osebno
v sprejemni pisarni Občine Sevnica, Glavni
trg 19a, Sevnica, pisarna št. 215, najkasneje
do dne 3. 5. 2010.
Organizator bo upošteval le pravočasne
in pravilne vloge za sodelovanje na javni
dražbi.
11. Pravila javne dražbe
Nepremičnine pod tč. 2 se prodajajo kot
celota in po načelu videno – kupljeno, prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne
napake posamičnega predmeta prodaje.
Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva, vključno z davkom na promet nepremičnin nosi kupec.
Nepremičnine se dražijo 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 in 94/07 in 55/09
– odl.US).
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, tel.
07/816-12-69.
Občina Sevnica
Št. 2010/000140
Ob-2452/10
Občina Žalec objavlja na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (ZSPDPO, Uradni list
RS, št. 14/07) ter sklepa Občinskega sveta
Občine Žalec, št. 46502/00024/2001 z dne
20. 12. 2001, sklepa Občinskega sveta Občine Žalec, št. 465-02-39/2006 z dne 23. 3.
2009 in sklepa Občinskega sveta Občine
Žalec, št. 465-02-0036/2007 z dne 10. 12.
2007
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javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Žalec, Ulica Savinjske čete
5, Žalec.
2. Predmeti javne dražbe:
a) Nepremičnina, parc. št. 225/1, k.o.
Šempeter v Savinjski dolini, njiva, v izmeri
2836 m2.
Predmetna nepremičnina je z Odlokom
o zazidalnem načrtu industrijskega območja
SIP Šempeter ter njegovimi spremembami in dopolnitvami opredeljena kot stavbno
zemljišče v ureditvenem območju, kjer so
predvidene poslovne dejavnosti.
b) Del nepremičnine, parc. št. 54/3.S,
k.o. Žalec, v izmeri 648 m2, stavba, z ident.
št. 996-1389, na naslovu Pečnikova 1, Žalec, in sicer poslovni prostori v pritličju, v izmeri 86,87 m2 ter pripadajoč delež skupnih
prostorov in stavbnega zemljišča. Etažna lastnina še ni vzpostavljena, zato se bo kupcu
priznal solastniški delež v višini 1338/10000
od celote.
Predmetna nepremičnina je z Odlokom
o ureditvenem načrtu za prenovo starega
mestnega jedra z ožjim vplivnim območjem
opredeljena kot stavbno zemljišče v ureditvenem območju, kjer so predvidene oskrbne in storitvene dejavnosti.
c) Nepremičnina, parc. št. 457/24 pašnik,
v izmeri 1817,00 m2 in parc. št. 457/101,
pašnik v izmeri 98,00 m2, obe vpisani v vl.
št. 1100, k.o. Zalog.
Predmetni nepremičnini sta z Odlokom
o zazidalnem načrtu poslovno-proizvodne
dejavnosti Podlog (Uradni list RS, št. 25/02)
opredeljeni kot stavbno zemljišče v ureditvenem območju, P-proizvodne dejavnosti, na
katerem je predvidena gradnja poslovnega
objekta.
3. Izklicna cena za nepremičnine:
a) 157.030,00 EUR brez DDV.
b) 61.681,00 EUR. Kupec je dolžan plačati 2% davek na promet z nepremičninami.
c) 86.000,00 EUR brez DDV.
Kupec je, poleg navedene cene za predmetno nepremičnino, na zemljišču parc.
št. 457/24 pašnik, v izmeri 1817,00 m2, vpisani v vl. št. 1100, k.o. Zalog, podjetju S-metal d.o.o., Celjska Cesta 61, 3250 Rogaška
Slatina, ID za DDV 57974748, dolžan plačati nadomestilo za stroške komunalnega
urejanja znotraj cone ZN Podlog, v višini
15 EUR/m2 z DDV, na podlagi izstavljenega
računa. V tem znesku je všteta odškodnina
za služnost pešpoti in vožnje, pravica priključitve na elektriko – skupna omarica, pravica
priključitve na obstoječi jašek kanalizacije in
pravica priključitve na vodovodno omrežje.
Podjetje S-metal bo kupcu, na podlagi drugega odstavka 4. člena pogodbe o služnosti
z dne 10. 4. 2004, sklenjene med Občino
Žalec in S-metal, d.o.o., po plačilu nadomestila izdal ustrezno listino, ki bo podlaga za
vpis služnosti v zemljiško knjigo.
Vrednost nadomestila za stroške komunalnega urejanja bo Občina Žalec upoštevala pri odmeri komunalnega prispevka.
Najnižji znesek višanja izklicne cene za
vse predmete dražbe je 1.000,00 EUR.
4. Vsak dražitelj mora do vključno 21. 4.
2010, do 10. ure, plačati varščino v višini
10% od izklicne cene nepremičnine oziroma dela nepremičnine, za katero bo dražil
na javni dražbi (če bo dražitelj dražil več
nepremičnin, mora plačati varščino v višini

10% izklicne cene za vsako nepremičnino,
ki jo bo dražil), na podračun Občine Žalec,
št. 01390-0100004366, s pripisom »za javno
dražbo«. Plačana varščina se bo uspelemu
dražitelju vračunala v kupnino, dražiteljem,
ki na dražbi ne bodo uspeli, pa vrnila brez
obresti v roku treh dni po končani dražbi.
5. Pogoji javne dražbe:
Dražitelji morajo pred začetkom javne
dražbe prijaviti svojo udeležbo na javni dražbi in priložiti:
– potrdilo o plačani varščini,
– potrdilo DURS o plačanih davkih in prispevkih (tuj državljan mora priložiti potrdilo,
ki ga izdajo institucije v njegovi državi, enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane; kolikor
takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno
izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja,
da ima plačane davke in prispevke),
– dokazilo sodišča, da pravna oseba ali
samostojni podjetnik ni v postopku prisilne
poravnave, stečaju ali likvidacijskem postopku, ki ni starejše od 30 dni,
– dokazilo, da ima dražitelj pravico pridobiti nepremičnine v RS (dokazilo o državljanstvu, registracija ipd.),
– overjeno pooblastilo za sodelovanje na
dražbi, če je oseba zastopnik.
6. Pravila javne dražbe:
a) Dražbo vodi komisija, ki jo imenuje
župan, dražba je ustna.
b) Draži lahko tisti, ki je do vključno 21. 4.
2010, do 10. ure, vplačal varščino in pred
pričetkom
dražbe predložil vsa
zahtevana dokazila.
c) Dražitelji lahko višajo ceno za nepremičnine za večkratnik zneska 1.000 EUR.
d) Dražitelj je vezan na svojo ponudbo,
dokler ni podana višja ponudba.
e) Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno za posamezno nepremičnino.
f) Če je dražitelj samo eden, je nepremičnina prodana po izklicni ceni.
g) Dražba je končana, ko vodja dražbe
trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
h) Ugovore proti dražbenem postopku je
mogoče podati, dokler ni zaključen zapisnik
o poteku javne dražbe. Morebitne ugovore
reši komisija takoj.
i) Javna dražba se izvaja v skladu
z Uredbo o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin.
7. Pogodba o prodaji nepremičnine mora
biti sklenjena najpozneje v 15 dneh po končani dražbi. V primeru, da se dražitelj, ki je
na dražbi uspel, v 15 dneh od poziva k podpisu pogodbe ne odzove, se šteje, da je od
nakupa odstopil, pri čemer varščina zapade
v korist Občine Žalec.
8. Kupnino mora kupec poravnati
v 30 dneh od izstavitve računa oziroma od
sklenitve pogodbe na podračun Občine Žalec, št. 01390-0100004366. Plačilo celotne
kupnine v osemdnevnem roku predstavlja
bistveno sestavino pravnega posla.
9. Nakup nepremičnine se opravi po načelu »videno-kupljeno«, kasnejše reklamacije se ne upoštevajo.
10. Prodajalec lahko postopek kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi brez
obrazložitve in odškodninske odgovornosti,
dolžan pa je dražiteljem vrniti varščino brez
obresti.
11. Javna dražba bo 21. 4. 2010, ob 10.
uri, v sejni sobi Občine Žalec, Ulica Savinjske čete 5, Žalec.
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12. Vsa dodatna pojasnila in informacije
lahko zainteresirani dražitelji dobijo na Občini Žalec, Ulica Savinjske čete 5, Žalec, prvo
nadstropje soba 26, vsak delovni dan, med
11. in 12. uro, na tel. 03/713-64-14. Ogled
nepremičnine in druge dokumentacije v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem
dogovoru.
Občina Žalec
Ob-2382/10
Na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije o začetku postopka redne likvidacije
družbe (št. 47701-16 z dne 24. 12. 2009)
Likvidacijski upravitelj Rudnika živega srebra Idrija, d.o.o. – v likvidaciji, Bazoviška 2,
5280 Idrija, objavlja
ustno javno dražbo
za prodajo rabljenih vrtalnih garnitur
za raziskovalno vrtanje v jami, drogovje
za raziskovalno vrtanje ter widia
in diamantne krone
Predmet prodaje in izklicna cena:
1. Vrtalna garnitura RVS 4/1, leto izdelave 1992, izklicna cena 17.250,00 €;
2. Vrtalna garnitura RVS 4/2, leto izdelave 1996, izklicna cena 22.500,00 €;
3. Rezervna rotacijska glava, leto izdelave 2001, izklicna cena 4.025,00 €;
4. Drogovje:
– Drogovje AQ, 600 m (po 1,5 in 3 m),
izklicna cena 29,00€/m,
– Drogovje BQ, 100 m (po 1,5 in 3 m),
izklicna cena 23,00 €/m,
– Drogovje Ø 42 mn desni, 36 m (po
3 m), izklicna cena 23,00 €/m,
– Drogovje Ø 42 mn levi, 18 m (po 3 m),
izklicna cena 23,00 €/m,
– Drogovje Ø 50 mn desni, 350 m (po 1,5
in 3 m), izklicna cena 27,00 €/m,
– Drogovje Ø 60 mn desni, 18 m (po
3 m), izklicna cena 23,00 €/m,
– Drogovje HQ ali NQ Ø 90 mn, 100 m,
izklicna cena 33,00 €/m,
– Obložne cevi Ø 84 mn, 45 m, izklicna
cena 13,00 €/m.
Skupna izklicna cena za 1.257 m drogovja je 34.361,00 €.
5. Widia krone različnih premerov. 35
kom. Skupna izklicna cena za 35 kom. widia
krone je 1.310,00 €;
6. Diamantne krone:
– Diamantni razširjevalci BQ, 10 kom.,
izklicna cena 167,00 €/kom,
– Diamantni razširjevalci Ø 66 mm, 20
kom., izklicna cena 222,00 €/kom,
– Diamantne krone za dvojni jedrnik
Ø 131 mm, zrnata, 1 kom., izklicna cena
679,00 €/kom,
– Diamantne krone za dvojni jedrnik
Ø 101 mm, zrnata, 1 kom., izklicna cena
225,00 €/kom,
– Diamantne krone za dvojni jedrnik
Ø 101 mm, inpregnirane, 2 kom., izklicna
cena 225,00 €/kom,
– Diamantne krone za dvojni jedrnik
Ø 86 mm, zrnata, 7 kom., izklicna cena
200,00 €/kom,
– Diamantne krone za dvojni jedrnik
Ø 86 mm – 92 mm, zrnata, 1 kom., izklicna
cena 200,00 €/kom,
– Diamantne krone za dvojni jedrnik
Ø 76 mm, inpregnirana, 1 kom., izklicna
cena 200,00 €/kom,
– Razširjevalec za dvojni jedrnik Ø 76 mm,
1 kom., izklicna cena 200,00 €/kom,
– Diamantne krone za dvojni jedrnik
Ø 66 – 72 mm, zrnata, 3 kom., izklicna cena
222,00 €/kom,
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– Diamantne krone za enojni jedrnik, tankostenska Ø 101 mm, zrnata, 3 kom., izklicna cena 225,00 €,
– Diamantne krone za enojni jedrnik,
srednjestenska Ø 76 mm, zrnata, 1 kom.,
izklicna cena 200,00 €/kom,
– Diamantne krone za enojni jedrnik, tankostenska Ø 86 mm, zrnata, 1 kom., izklicna
cena 360,00 €/kom,
– Diamantne krone za enojni jedrnik, tankostenska Ø 116 mm, inpregnirana, 1 kom.,
izklicna cena 617,00 €/kom,
– Diamantne krone AQ Idrija Ø 50 mm,
45 kom., izklicna cena 275,00 €/kom,
– Razširjevalec za AQ Idrija, Ø 50 mm,
40 kom., izklicna cena 167,00 €/kom,
– Diamantne krone AQ Idrija, stopničaste Ø 50 mm, 15 kom., izklicna cena
235,00 €/kom,
– Razširjevalec za AQ Idrija, Ø 46 mm,
28 kom., izklicna cena 142,00 €/kom.
Skupna izklicna cena za 181 kom. diamantnih kron je 38.538,00 €.
Izklicna cena za vso na dražbi ponujeno
opremo je: 117.984,00 €.
Način in rok plačila kupnine:
Na javni dražbi ponujeno opremo se
prodaja skupaj, po posameznih sklopih ali
po posameznih artiklih. Prednost pri nakupu imajo ponudniki po naslednjem vrstnem
redu:
1. Ponudniki, ki ponudijo nakup vse na
dražbi ponujene opreme;

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
2. Ponudniki, ki ponudijo nakup posameznega sklopa;
3. Ponudniki, ki ponudijo nakup večjega števila artiklov iz istega ali iz različnih
sklopov.
Uspeli dražite je dolžan plačati kupnino
v roku 15 dni po opravljeni javni dražbi, in sicer na podlagi računa, ki ga bo izdal prodajalec. Plačilo celotne kupnine v določenem
roku je bistvena sestavina pravnega posla.
V nasprotnem primeru se bo štelo, da je kupec odstopil od nakupa. Prodajalec pa ima
pravico zadržati vplačano varščino. Uspeli
dražitelj lahko prevzame kupljeno opremo
šele po plačilu celotne kupnine.
Kupnino bo kupec poravnal v enkratnem
znesku na transakcijski račun prodajalca,
št. 0475-2000-0325-485, odprt pri banki
Nova KBM d.d., podružnica Idrija. Poleg dosežene kupnine za opremo pod zaporedno
številko 1. in 2. je kupec dolžan plačati še
20% DDV, ostala opreme oziroma material
pa se prodaja brez DDV.
Kraj in čas javne dražbe:
Javna dražba se bo vršila v torek, dne
20. 4. 2010, ob 10. uri, v sejni sobi, v prvem
nadstropju, na sedežu prodajalca, Bazoviška ulica 2, Idrija.
Varščina:
Ponudniki morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino, ki znaša 10% izklicne cene. Varščina se plača na transakcijski
račun prodajalca, št. 0475-2000-0325-485,

odprt pri banki Nova KBM, s pripisom namena nakazila »Javna dražba« in navedbo
sklopa oziroma artikla, na katerega se vplačana varščina nanaša.
Neuspelemu dražitelju bo varščina vrnjena v roku petih delovnih dni po končani javni
dražbi brez obresti. Uspelemu dražitelju se
bo vplačana varščina vštela v kupnino.
Pogoji za udeležbo na javni dražbi in
ogled predmetov javne dražbe:
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe in na dražbi ponujeni opremi
dobijo interesenti pri likvidacijskem upravitelju Marku Cigaletu, tel. 05/374-39-20, e-pošta: rudnik.idrija@s5.net. Ogled nepremičnin,
ki so predmet te javne dražbe, je možen po
predhodnem dogovoru s tehničnim vodjem
Robertom Majnikom, tel. 05/374-39-20.
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe. Pravne osebe morajo
prodajalcu pred začetkom dražbe predložiti
izpisek iz sodnega registra, fizične pa veljaven indifikacijski dokument. Pooblaščenci
dražiteljev morajo pred začetkom dražbe
predložiti pisno pooblastilo.
Oprema se prodaja po načelu »videno
– kupljeno«, zato morebitne reklamacije ne
bodo upoštevane.
Opozorilo:
Prodajalec lahko kadarkoli ustavi postopek prodaje in sklenitve pravnega posla.
Rudnik živega srebra Idrija d.o.o.
– v likvidaciji
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Razpisi delovnih mest
Št. 161107-10-0150
Ob-2396/10
Na podlagi prvega odstavka 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS,
št. 63/07 – UPB3, 65/08 in 69/08; v nadaljnjem besedilu: ZJU) Ministrstvo za finance,
Župančičeva 3, Ljubljana, objavlja javni natečaj za položaj
generalnega direktorja Direktorata za
javno računovodstvo.
I. Kandidat, ki se bo prijavil na navedeni
javni natečaj, mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
– da je državljan Republike Slovenije;
– da ima univerzitetno ali najmanj visoko strokovno izobrazbo s specializacijo
oziroma najmanj visoko strokovno izobrazbo z magisterijem ali najmanj magistrsko
izobrazbo (druga bolonjska stopnja);
– najmanj 7 let delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev;
– da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
II. Prijava kandidata mora vsebovati:
1. V celoti izpolnjen Europass življenjepis
(dostopen na spletni strani http://europass.
cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/Europass+Documents/Europass+CV.
csp?loc=sl_SI).
2. Izjavo, 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.
3. Izjavo, da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
4. Izjavo, da za namen tega postopka
dovoljuje Ministrstvu za finance pridobitev
podatkov o izpolnjevanju zgoraj navedenih
pogojev iz uradnih evidenc. V primeru, da
kandidat z vpogledom v uradne evidence
ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.
5. Izjavo, da soglaša s tem, da se bo
zanj opravilo varnostno preverjanje za dostop do tajnih podatkov stopnje »strogo tajno« v skladu z Zakonom o tajnih podatkih
(Uradni list RS, št. 50/06 – UPB2).
6. Kandidat mora prijavi predložiti tudi
vizijo prednostnih nalog in razvoja organa

v mandatnem obdobju, vključno z načini
upravljanja z viri v organu, za katerega vodenje kandidira.
III. Po 13. točki 6. člena ZJU se kot delovne izkušnje šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista
stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti
stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo
delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem
delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo
tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem
mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo
nižja izobrazba, razen pripravništva v eno
stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje
se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero
oseba kandidira.
Izbrani kandidat bo delovne izkušnje dokazoval z verodostojnimi listinami, iz katerih
sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja
izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali
doktoratom znanosti, ter eno leto v primeru,
ko ima kandidat opravljen pravniški državni
izpit oziroma pravosodni izpit.
IV. Posebna natečajna komisija ugotovi,
kateri kandidati izpolnjujejo pogoje za položaj in kateri kandidati so glede na svojo
strokovno usposobljenost primerni za ta položaj. Strokovno usposobljenost kandidatov
bo Posebna natečajna komisija preverjala
v skladu s Standardi strokovne usposobljenosti, merili za izbiro in metodami preverjanja usposobljenosti uradnikov na položajih
v državni upravi, ki jih je določil Uradniški
svet (standardi št. 906-2/2003 z dne 27. 8.
2003, 906-2/2003-1 z dne 22. 10. 2003 in
906-39/2004 z dne 22. 12. 2004), objavljenimi na spletni stani Ministrstva za javno
upravo -http://www.mju.gov.si/.
Posebna natečajna komisija bo kandidatom, ki izpolnjujejo pogoje in so glede na
svojo strokovno usposobljenost primerni za
položaj, ter kandidatom, ki se ne uvrstijo na
seznam strokovno usposobljenih kandidatov izdala poseben sklep.
V. Izbrani kandidat bo imenovan na položaj za dobo petih let z možnostjo ponovnega imenovanja. S kandidatom, izbranim na
javnem natečaju, ki pred tem ni imel statusa
uradnika, se sklene pogodba o zaposlitvi za
obdobje petih let. Delo bo opravljal v nazivu sekretar na sedežu organa v Ljubljani,
Župančičeva 3. Najkasneje v petnajstih

mesecih od imenovanja na položaj mora
izbrani kandidat pridobiti funkcionalna znanja upravnega vodenja in upravljanja kadrovskih virov.
VI. Pisno prijavo z izjavami je potrebno
poslati v zaprti ovojnici z označbo: »Za javni
natečaj« in navedbo delovnega mesta na
naslov: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za organizacijo in kadre, Tržaška 21,
Ljubljana, in sicer v roku 15 dni od dne objave na spletni strani ministrstva, pristojnega
za javno upravo oziroma v roku 15 dni od
dne objave v Uradnem listu RS ali v dnevnem časopisu.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.mju@gov.si, pri čemer veljavnost
prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Formalno nepopolne prijave ne bodo uvrščene v izbirni postopek v skladu z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne
uprave in v pravosodnih organih (Uradni list
RS, št. 139/06).
Za morebitne dodatne informacije v zvezi s postopkom javnega natečaja se lahko
kandidati obrnejo na Ministrstvo za javno
upravo, Tea Juratovec, tel. 01/478-83-45 ali
Renata Pečaver, tel. 01/478-16-71, v zvezi
z delovnim področjem pa na Andreja M.
Verhovnika, tel. 01/369-67-28.
Izbranemu kandidatu bo izdana odločba
o imenovanju na položaj, neizbrani kandidati
pa bodo prejeli obvestilo o neizbiri.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Ministrstvo za finance
Št. 110-37/2010-03110
Ob-2469/10
Na podlagi drugega odstavka 71. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS,
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
120/08 Odl. US in 91/09), Ministrstvo za
pravosodje objavlja javni poziv okrožnim sodnikom, k vložitvi prijav za dodelitev
enega okrožnega sodnika na delo na
Vrhovno sodišče Republike Slovenije,
s predvidenim časom dodelitve treh let, za
potrebe delovno-socialnega oddelka Vrhovnega sodišča Republike Slovenije.
Kandidati lahko oddajo prijave v 15 dneh
od objave poziva v Uradnem listu Republike
Slovenije, na naslov: Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana.
Ministrstvo za pravosodje
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Druge objave
Št. 33/2010
Ob-2394/10
Občina Nazarje, Savinjska cesta 4, 3331
Nazarje, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 14/07), Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 14/07 in 84/07) ter Letnega načrta prodaje nepremičnega premoženja za
potrebe Občine Nazarje v letu 2009 (sprejet
na 23. seji občinskega sveta dne 22. 10.
2009), objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Občina Nazarje, Savinjska
cesta 4, 3331 Nazarje, tel. 03/839-16-00;
faks 03/839-16-15, e-pošta: obcina@nazarje.si.
2. Predmet prodaje
Predmet prodaje je 9 komunalno opremljenih zemljišč (gradbenih parcel), v Industrijsko obrtni coni Prihova, namenjenih
gradnji poslovnih prostorov. Parcele, ki so
označene s črko A in B, je možno združiti.
Prodajajo se naslednje gradbene parcele:
– P2 – A, v skupni izmeri 2.407 m2. Sestavljajo jo zemljišča parc. št. 1186/16, v izmeri 11 m2, parc. št. 64/11, v izmeri 2.371 m2
in parc. št. 47/88, v izmeri 25 m2, vse k.o.
Prihova,
– P2 – B, v skupni izmeri 2.808 m2. Sestavljajo jo zemljišča parc. št. 64/10, v izmeri
1.048 m2, parc. št. 47/87, v izmeri 1.388 in
parc. št. 47/87, v izmeri 372 m2, vse k.o.
Prihova,
– P3 – A, v skupni izmeri 2.350 m2. Sestavljajo jo zemljišča parc. št. 64/12, v izmeri
715 m2 in parc. št. 47/99, v izmeri 1.635 m2,
obe k.o. Prihova,
– P4 – B, v skupni izmeri 2.715 m2. Sestavljajo jo zemljišča parc. št. 64/15, v izmeri
292 m2, parc. št. 47/93, v izmeri 1.075 m2,
parc. št. 46/2, v izmeri 621 m2, parc.
št. 47/92, v izmeri 81 m2, parc. št. 1200/64,
v izmeri 203 m2 in parc. št. 47/11 v izmeri
443 m2, vse k.o. Prihova,
– P5 – A, v skupni izmeri 2.395 m2. Sestavljajo jo zemljišča parc. št. 64/17, v izmeri
1.258 m2, parc. št. 47/97, v izmeri 882 m2,
parc. št. 46/5, v izmeri 255 m2, vse k.o.
Prihova,
– P5 – B, v skupni izmeri 2.123 m2. Sestavljajo jo zemljišča parc. št. 46/4, v izmeri
506 m2, parc. št. 100/66, v izmeri 197 m2,
parc. št. 47/96, v izmeri 1.420 m2, vse k.o.
Prihova,
– P6, v skupni izmeri 3.669 m2. Sestavljajo jo zemljišča parc. št. 47/104, v izmeri
1.006 m2, 47/122, v izmeri 2.663 m2, obe
k.o. Prihova,
– P7 – A, v skupni izmeri 1.905 m2.
Sestavljajo jo zemljišča parc. št. 47/105,
v izmeri 800 m2, parc. št. 47/124, v izmeri
1.105 m2, obe k.o. Prihova,
– P7 – B, v skupni izmeri 1.833 m2. Sestavljajo jo zemljišča parc. št. 47/106, v izmeri 1.008 m2 in parc. št. 47/125, v izmeri
825 m2, obe k.o. Prihova.
Nepremičnine so locirane v k.o. Prihova,
v tako imenovani Prihovski gmajni, ki leži ob

regionalni cesti Radmirje–Mozirje. Zemljišča
so namenjena proizvodni in storitveni dejavnosti. So komunalno urejena. Dokončana
je gradnja I. faza komunalne ureditve, kar
pomeni, da je zgrajeno cestno omrežje (v
makadamski izvedbi), vodovodno omrežje,
toplovodno omrežje, kanalizacijsko omrežje (meteorna kanalizacija z razbremenilnimi
bazeni, fekalna kanalizacija), elektro in TK
omrežje. Asfaltiranje cestnih površin bo izvedeno v letu 2010.
Nepremičnine se prodajajo po načelu videno–kupljeno in kupec nima pravice uveljavljati na nepremičnini kasnejših reklamacij.
Kupec kupuje nepremičnino v stanju, kakršno je in ne more uveljavljati večjih pravic,
kot jih je imel lastnik.
3. Vrsta pravnega posla: z uspelim ponudnikom se sklene prodajna pogodba v roku
15 dni po zaključku postopka javnega zbiranja ponudb.
4. Izklicna cena
Za nepremičnine, ki so predmet prodaje
znaša:
– P2 – A: izklicna cena je 156.455,00 €,
– P2 – B: izklicna cena je 182.520,00 €,
– P3 – A: izklicna cena je 152.750,00 €,
– P4 – B: izklicna cena je 176.475,00 €,
– P5 – A: izklicna cena je 155.675,00 €,
– P5 – B: izklicna cena je 137.995 €,
– P6: izklicna cena je 238.485 €,
– P7 – A: izklicna cena je 123.825,00 €,
– P7 – B: izklicna cena je 119.145,00 €.
V ceni ni zajet 20% davek na dodano
vrednost, ki ga plača kupec.
Prodajalec nosi stroške sestave in notarske overitve prodajne pogodbe.
Stroške vpisa iz prodajne pogodbe na
ime kupca nosi kupec.
5. Rok za plačilo kupnine: (zmanjšano
za vplačano varščino) je 8 dni po podpisu
prodajne pogodbe oziroma od izstavitve
računa, ki ga izda Občina Nazarje. Kupec je po podpisu pogodbe dolžan plačati
vrednost nepremičnine po ponujeni ceni
vključno z davkom na dodano vrednost.
Plačilo celotne kupnine (vrednosti) nepremičnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla. Po plačilu
celotne kupnine se opravi zemljiškoknjižni
prenos. Predlog za vpis v zemljiško knjigo
poda kupec.
6. Varščina: interesenti, ki želijo sodelovati na javnem razpisu morajo plačati varščino v višini 10% ponujene cene za
zemljišče, na podračun Občine Nazarje,
št. 01283-0100018921, odprt pri Upravi za
javna plačila Žalec, z navedbo »plačilo varščine za IOC Prihova«. Vplačana varščina
se izbranemu ponudniku šteje v kupnino,
neuspelim ponudnikom, se varščina brez
obresti vrne najkasneje v 8 dneh po izboru najugodnejšega ponudnika. Kolikor ponudnik, ki je uspel na razpisu, ne sklene
prodajne pogodbe, odstopi od nakupa ali
ne plača kupnine, Občina Nazarje obdrži
plačano varščino.
7. Pisna ponudba mora vsebovati:
Izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku
(priloga št. 1).
Izpolnjen obrazec Izjava o sprejemu pogojev javnega razpisa (priloga št. 2).

Ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
izhodiščne cene na obrazcu Ponudba (priloga št. 3).
Potrdilo o plačilu varščine v višini 10% od
izhodiščne cene.
Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje
vse zgoraj navedene sestavine.
8. Veljavnost ponudbe: ponudba mora
biti veljavna še 45 dni po preteku roka za
odpiranje ponudb.
9. Rok za oddajo ponudb: ponudba mora
biti dostavljena na naslov: Občina Nazarje,
Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje, z oznako
»Ponudba za nakup parcel v IOC Prihova
– ne odpiraj«. Na ovojnici mora biti naveden naziv oziroma ime ponudnika. Pravočasne bodo ponudbe, ki bodo prispele v zaprti ovojnici na zgornji naslov, do vključno
7. maja 2010, do 9. ure.
10. Kraj in čas odpiranja ponudb
Komisija za vodenje in nadzor postopka
prodaje nepremičnin bo odprla in pregledala
pravočasne ponudbe v petek, 7. maja 2010,
ob 10. uri, v prostorih Občine Nazarje.
Ponudba, ki bo prispela po razpisanem
roku (nepravočasna ponudba) in pa pravočasne a nepopolne ponudbe, bodo izločene iz postopka o čemer bodo ponudniki
pisno obveščeni. Predstavniki ponudnikov
se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom
oziroma s pooblastilom ponudnika.
11. Merilo za izbor: izbran bo ponudnik,
ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo ceno, vendar najmanj v višini izklicne cene. Ponudnike, ki bodo podali
enakovredne ponudbe (enaka višina kupnine ob izpolnjevanju vseh pogojev), bo prodajalec pozval k oddaji nove ponudbe. Po
prejemu novih ponudb bo prodajalec izbral
najugodnejšega ponudnika.
12. Omejitve v zvezi s postopkom prodaje: obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, je
izključena. Prodajalec oziroma Komisija lahko postopek zbiranja ponudb prodaje ustavi
do sklenitve pravnega posla, pri čemer se
ponudnikom povrne vplačana varščina brez
obresti. O morebitni ustavitvi postopka bodo
ponudniki pisno obveščeni.
13. Ogled nepremičnin in informacije
Vsa pojasnila v zvezi s prodajo in ogledom nepremičnin v času razpisa lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Občini Nazarje, pri Jožefi Ribežl, tel. 03/839-16-00.
Ogled gradbenih parcel je možen po predhodnem dogovoru.
Besedilo razpisa ter obrazci za pripravo ponudbe so objavljeni na spletni strani Občine Nazarje: http://www.nazarje.si,
http://www.ioc-prihova.si, v pisni obliki pa
jih ponudniki lahko prevzamejo v tajništvu
Občine Nazarje.
Občina Nazarje
Št. 352-13/2010-1
Ob-2432/10
Občina Postojna na podlagi Stanovanjskega zakona (SZ-1, Uradni list RS,
št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN,
45/08 – ZVEtL, 57/08), Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni
list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06 in 11/09) in

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
na podlagi Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07 in 94/07) objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo tržnih stanovanj v najem
za določen čas
1. Predmet razpisa
Občina Postojna oddaja v najem:
1.1. triinpolsobno stanovanje, št. 26,
v prvem nadstropju stanovanjske hiše, na
naslovu Ul. Vilka Kledeta 3, Postojna, s površino 81,51 m2, za izhodiščno najemnino
350,00 EUR,
1.2. trisobno stanovanje, št. 7, v drugem nadstropju stanovanjske hiše, na naslovu Ljubljanska 25, Postojna, s površino 63,80 m2, za izhodiščno najemnino
250,00 EUR.
Stanovanji se oddajata v najem za dobo
petih let, z možnostjo podaljšanja najemne
pogodbe. Varščina za najem znaša trimesečne najemnine, plačati pa jo je potrebno
pred vselitvijo. Varščina se po poteku najemnega razmerja najemniku vrne pod pogoji,
ki jih natančneje določa najemna pogodba.
Stanovanje pod točko 1.1. je vseljivo takoj po plačilu varščine in sklenitvi najemne
pogodbe.
Stanovanje pod točko 1.2. bo vseljivo
predvidoma v mesecu maju 2010, takoj po
plačilu varščine in sklenitvi najemne pogodbe.
2. Razpisni pogoji
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
prosilci, da so upravičeni do dodelitve tržnega stanovanja po tem razpisu so:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– stalno prebivališče na območju Občine
Postojna,
– dohodki prosilčevega gospodinjstva
morajo v letu dni pred objavo tega razpisa
presegati odstotke dohodkov, ki jih za oprostitev plačila lastne udeležbe in varščine
predvideva v 9. členu Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list
RS, št. 14/04, 34/04, 62/06 in 11/09).
3. Kriteriji in merila za izbiro ponudnikov
3.1. Interesenti za najem stanovanja morajo k vlogi na razpis priložiti:
– podatke o najemniku in osebah, ki
bodo z njim uporabljale stanovanje,
– višino ponujene najemnine,
– potrdilo o skupnem neto dohodku za
obdobje 1 leta pred razpisom,
– potrdilo o izplačanih zadnjih treh neto
plačah zase in za vse bodoče uporabnike.
3.2. Kriteriji za izbiro
V primeru, da bo interesentov za najem posameznega stanovanja več, bodo pri
oddaji stanovanja poleg splošnih pogojev
(državljanstvo RS, stalno bivanje v Občini Postojna) upoštevani še višina ponujene
najemnine in materialno stanje vlagatelja in
bodočih uporabnikov, ki bodo skupaj z njim
uporabljali stanovanje, pri čemer imajo prednost tisti vlagatelji, pri katerih predstavlja
višina profitne najemnine manjši delež v družinskem dohodku.
Pri izbiri najugodnejšega ponudnika za
najem stanovanja pod točko 1.2. bodo imeli
prednost ponudniki, ki se bodo s pisno izjavo, priloženo k ponudbi, zavezali k sklenitvi dogovora z dosedanjim najemnikom
stanovanja o odkupu vgrajene stanovanjske
opreme.
4. Oddaja vloge
Zainteresirani lahko dvignejo obrazec
vloge na razpis v sprejemno-informacijski

pisarni Občine Postojna (št. 3/2) ali na spletni strani www.postojna.si, med aktualnimi
razpisi.
Upoštevane bodo vloge, ki bodo oddane
do vključno srede, 14. 4. 2010, do 12. ure,
na naslov: Občina Postojna, Ljubljanska 4,
6230 Postojna, s pripisom (Javno zbiranje
ponudb – oddaja tržnega stanovanja).
Če bo prosilec oddal nepopolno vlogo,
bo pozvan, da vlogo v roku 8 dni dopolni.
Vloge prosilcev, ki v roku ne bodo dopolnjene, in vloge, oddane po zaključku razpisnega roka, bodo s sklepom zavržene.
5. Oddaja vloge: najugodnejši ponudniki
bodo izbrani najkasneje v roku 15 dni po izteku roka za zbiranje ponudb. Ponudniki bodo
pisno obveščeni najpozneje v roku 15 dni
po sprejemu odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika. Z izbranima ponudnikoma bo
sklenjena najemna pogodba, in sicer v roku
8 dni od pravnomočnosti sklepa o izbiri. V primeru, da ponudnik ne sklene najemne pogodbe v roku, se šteje da je odstopil od ponudbe in se najemna pogodba lahko sklene
z naslednjim najugodnejšim ponudnikom.
6. Občina Postojna si pridržuje pravico,
da najemne pogodbe ne sklene z nobenim
ponudnikom.
Občina Postojna
Ob-2443/10
Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj, objavlja na podlagi 44. člena Uredbe o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list. RS, št. 84/07, 94/07, 55/09 – odl. US in
100/09) in sklepov Mestnega sveta Mestne
občine Ptuj, št. 478-129/2010, 478-130/2010
in 3528-59/2008, dne 2. 4. 2010
javno zbiranje ponudb
za prodajo stvarnega premoženja
v lasti Mestne občine Ptuj
1. Naziv in sedež organizatorja: Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj,
matična številka: 5883598000, ID za DDV:
SI85675237.
2. Predmet prodaje in izklicna cena:
2.1. Parc. št. 3468/8, nezazidano stavbno zemljišče, v izmeri 1.161 m2, vpisana pri
zk. vl. št. 1645, k.o. Ptuj. Nepremičnina se
nahaja v poselitvenem območju P11-S18
Ob Selski cesti, ki je namenjeno stanovanjski in poslovni dejavnosti.
Izhodiščna vrednost: 34,44 EUR/m2
(brez DDV).
2.2. Parc. št. 3468/6, nezazidano stavbno zemljišče, v izmeri 820 m2, vpisana pri
zk. vl. št. 1645, k.o. Ptuj. Nepremičnina se
nahaja v poselitvenem območju P11-S18
Ob Selski cesti, ki je namenjeno stanovanjski in poslovni dejavnosti.
Izhodiščna vrednost: 35,18 EUR/m2
(brez DDV).
2.3. Poslovni prostor v pritličju poslovno-stanovanjske stavbe, Pot v toplice 9,
Ptuj, v izmeri, 48,89 m2, identifikacijska
številka 3.E, parc. št. 849/22, št. zk. podvložka 2967/3, k.o. Ptuj. Za predmetni objekt
je vpis etažne lastnine izveden. Poslovni
prostor ni zaseden z najemnikom.
Izhodiščna vrednost: 49.400,00 EUR
3. Pogoji prodaje:
3.1. Nepremičnina bo prodana najugodnejšemu ponudniku.
3.2. Nepremičnine se prodajajo po načelu »videno – kupljeno«. Kupec kupuje
poslovni prostor v stanju, kakšno je in ne
more uveljaviti večjih pravic, kot jih je imel
lastnik.
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3.3. Izbrani ponudnik bo moral skleniti
prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika oziroma po poteku roka za uveljavitev
predkupne pravice. Ponudba mora veljati
še 45 dni od roka odpiranja ponudb. Če
najugodnejši ponudnik ne sklene pogodbe
v roku 15 dni, se mu lahko rok za sklenitev pogodbe podaljša, vendar ne več kot
15 dni. Če najugodnejši ponudnik ne podpiše pogodbe niti v podaljšanem roku, se
bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima
Mestna občina Ptuj pravico zadržati vplačano varščino.
3.4. Plačilo kupnine se opravi v roku
30 dni od sklenitve prodajne pogodbe oziroma izstavitve računa. Plačilo kupnine
v roku je bistvena sestavina pogodbe. Kolikor uspeli ponudnik v dogovorjenem roku
kupnine ne plača, se mu obračunajo zakonite zamudne obresti ali pa se pogodba
razveljavi.
3.5. Kupec nepremičnin, ki so predmet
javnega zbiranja ponudb, je dolžan poleg
kupnine plačati še davek na promet nepremičnin/DDV, stroške izdelave cenilnega poročila, stroške notarske overitve pogodbe,
stroške zemljiškoknjižnega prenosa ter morebitne druge stroške. Vpis v zemljiško knjigo predlaga Mestna občina Ptuj po plačilu
celotne kupnine.
4. Pogoji udeležbe v postopku:
4.1. Ponudnik je dolžan plačati varščino
v višini 10% ponujene cene nepremičnine,
ki jo je potrebno plačati na transakcijski račun Mestne občine Ptuj pri Banki Slovenije, številka 01296-0100016538. Plačana
varščina se izbranemu ponudniku vračuna
v kupnino, ostalim pa se brezobrestno vrne
v roku 8 dni od dneva izbire najugodnejšega
ponudnika.
4.2. Pisna ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku: ime in priimek
fizične osebe oziroma ime pravne osebe,
naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko, davčno številko oziroma ID za
DDV, številko transakcijskega računa, naziv
in naslov banke, telefonsko številko,
– navedbo nepremičnine, na katero se
ponudba nanaša,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
objavljene izhodiščne vrednosti,
– kopijo osebnega dokumenta (fizične
osebe),
– izpisek iz poslovnega registra (samostojni podjetniki posamezniki), ne starejši
od 30 dni,
– izpisek iz sodnega registra (pravne
osebe) oziroma izpisek iz registra društev
pri upravni enoti (društvo), ne starejši od
30 dni,
– pooblastilo, če se ponudba oddaja po
pooblaščeni osebi,
– potrdilo o plačilu varščine,
– pisno izjavo, da se s pogoji javnega
razpisa strinjajo.
4.3. Ponudniki za nakup nepremičnin
svoje pisne ponudbe v zaprti kuverti pošljejo ali osebno oddajo do vključno 19. aprila 2010, na naslov: Mestna občina Ptuj,
Mestni trg 1, 2250 Ptuj, z oznako »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine«.
Osebno prinesene ponudbe je potrebno do
navedenega datuma oddati na Mestni občini
Ptuj, Oddelek za gospodarske javne službe,
investicije, kakovost in gospodarstvo, soba
št. 24/2, najkasneje do 12. ure.
5. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika:

Stran

748 /

Št.

27 / 2. 4. 2010

5.1. Javno odpiranje ponudb bo dne
22. aprila 2010, ob 10. uri, v sobi št. 28/2,
na Mestni občini Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj.
Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma pisnim
pooblastilom ponudnika. Nepravočasne ponudbe, ali pravočasne, vendar nepopolne
ponudbe, komisija izloči in o tem obvesti
ponudnika.
5.2. Ponudniki, ki bodo ponudili enako visoko kupnino, bodo pozvani na pogajanja.
5.3. Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ponujeno ceno, je izključena. Mestna občina
Ptuj lahko kadarkoli ustavi začeti postopek
do sklenitve pravnega posla, pri čemer se
ponudnikom varščina vrne.
6. Dodatne informacije: vsa pojasnila
v zvezi z javnim zbiranjem ponudb dobijo
interesenti na Mestni občini Ptuj, Mestni trg
1, 2250 Ptuj, soba št. 24, tel. 02/748-29-68,
02/748-29-66 – kontaktni osebi: Branko Novak in Asja Stropnik.
Mestna občina Ptuj
Št. 465-02-0066/2007
Ob-2453/10
Občina Žalec na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07),
Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07),
24. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list
RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03,
29/03, 134/04, 16/05, 94/05, 23/06) in
sklepa Občinskega sveta Občine Žalec,
št. 465-02-0066/2007 z dne 1. 3. 2010
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina
Žalec, Ulica Savinjske čete 5, Žalec, tel.
03/713-64-14, faks 03/713-64-64.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb
Prodaja nezazidanih stavbnih zemljišč
v k.o. Žalec: parc. št. 150/10, k.o. Gotovlje,
travnik, v izmeri 348 m2, parc. št. 156/6, k.o.
Gotovlje, zelenica, v izmeri 22 m2 in parc.
št. 161/15, k.o. Gotovlje, zelenica, v izmeri
210 m2. Skupna izmera nepremičnin, ki so
predmet prodaje, je 580 m2.
Izhodiščna
cena
nepremičnin:
60.320,00 EUR brez DDV.
3. Pogoji prodaje:
3.1. Nepremičnine so naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«.
3.2. Zemljišča se prodajajo v kompleksu
in so v skladu z Odlokom o spremembah in
dopolnitvah zazidalnega načrta stanovanjske soseske V. Žalec in soseske Frenga
Žalec (Uradni list RS, št. 82/04), namenjena
za izgradnjo pokritega bazena.
3.3. Zemljišča so komunalno urejena.
3.4. Ponudnik je dolžan do roka za predložitev ponudbe plačati varščino v višini
10% ponujene cene na podračun Občine
Žalec, št. 01390-0100004366, ki se bo neizbranemu ponudniku vrnila brez obresti
v roku 8 po opravljeni izbiri najugodnejšega
ponudnika.
4. Vsebina ponudbe:
4.1. Ponudnik mora v ponudbi navesti
podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO
oziroma matično številko, davčno številko,
številko transakcijskega računa, naziv in
naslov banke za vračilo varščine) in na-
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vedbo nepremičnin, na katere se ponudba
nanaša.
4.2. Ponudnik mora predložiti dokazilo
o registraciji, ki ni starejše od 30 dni (izpisek iz sodnega registra ali priglasitveni
list), za fizične osebe – fotokopija osebnega
dokumenta.
4.3. Ponudnik mora predložiti dokazilo,
da zoper njega ni uveden ali začet postopek stečaja ali likvidacije ali drug postopek,
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja oziroma da poslovanja ponudnika ne vodi prisilna uprava.
4.4. Ponudnik mora predložiti dokazilo
o plačanih davkih in prispevkih iz poslovanja.
4.5. Ponudnik mora predložiti dokazilo,
da pooblaščena oseba ponudnika ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi tega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen.
4.6. Ponudnik mora predložiti dokazilo,
da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega transakcijskega računa.
4.7. Ponudnik mora predložiti dokazilo
o plačilu varščine v višini 10% ponujene
cene.
4.8. Ponudnik mora v pisni ponudbi navesti višino ponujene kupnine v EUR in brez
DDV. Kupnina ne sme biti nižja od izhodiščne vrednosti nepremičnine, saj se bo takšna
ponudba štela kot nesprejemljiva in se bo izločila iz izbora najugodnejšega ponudnika.
4.9. Ponudnik mora predložiti pisno in
žigosano izjavo, da se strinja z razpisnimi
pogoji.
5. Predložitev ponudbe:
5.1. Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo z vsemi prilogami iz točke 4., vključno
do 21. 4. 2010, do 10. ure. V primeru, da
ponudba ne bo oddana v skladu z določili
tega razpisa, je pristojna komisija ne bo
upoštevala.
5.2. V primeru več enakovrednih ponudb, bo naročnik s ponudniki izvedel pogajanja ali jih bo pozval k ponovni predložitvi
ponudb ali pa bo med najugodnejšimi ponudniki izvedel javno dražbo.
5.3. Ponudniki so vezani na ponudbo
60 dni od roka, ki je določen za oddajo
ponudb.
5.4. Ponudniki morajo oddati ponudbo
v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnin v k.o. Gotovlje« na naslov: Občina Žalec, Oddelek za
premoženje in splošne zadeve, Ulica Savinjske čete 5, Žalec.
6. Izbrani ponudnik bo pozvan k sklenitvi
kupoprodajne pogodbe, ki jo mora skleniti
v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika.
7. Ponudnik
je
dolžan
plačati kupnino na podračun Občine Žalec:
01390-0100004366, v roku 8 dni od izstavitve računa. Kupnina se lahko poravna
v 6 obrokih, od katerih se prvi obrok plača takoj ob sklenitvi pogodbe, naslednji
obroki pa se plačajo vsak naslednji mesec.
Kolikor kupec poravna kupnino v 6 mesečnih obrokih, je dolžan ob sklenitvi pogodbe
predložiti nepreklicno bančno garancijo za
neplačano kupnino. Plačilo celotne kupnine
v dogovorjenem roku je bistvena sestavina
pravnega posla. Po plačilu celotne kupnine
se bo kupcu izdalo zemljiškoknjižno dovolilo in se bo opravil zemljiškoknjižni prenos
lastninske pravice.

8. Občina Žalec ni zavezana k sklenitvi
pogodbe o prodaji nepremičnin z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve
pravnega posla brez obrazložitve in brez
odškodninske odgovornosti ustavi, dolžna
pa je vrniti varščino brez obresti.
9. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika, ob izpolnjevanju vseh pogojev, je
višina ponujene kupnine.
10. Vsa dodatna pojasnila in informacije lahko zainteresirani dobijo na Občini
Žalec, Ulica Savinjske čete 5, Žalec, soba
št. 23, kontaktna oseba Karmen Logant, tel.
03/713-63-24, ali na elektronski naslov karmen.logant@zalec.si; ogled nepremičnin in
dokumentacije v zvezi s predmetom prodaje
je možen po predhodnem dogovoru.
11. Javno odpiranje ponudb bo v sredo,
21. aprila 2010, ob 11. uri, v sejni sobi Občine Žalec.
Občina Žalec
Ob-2454/10
Občina Gornja Radgona objavlja na podlagi 44., 45., 46. in 47. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 84/07) in Programa prodaje občinskega stvarnega premoženja,
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Predmet prodaje
1. Stanovanje št. 415.E, v večstanovanjski
stavbi, na Kocljevi 9, v Gornji Radgoni, v velikosti 78,64 m2 (trisobno stanovanje v mansardi), na parc. št. 186/3, k.o. Gornja Radgona, s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem,
za izhodiščno ceno 47.581,65 EUR.
2. Poslovni prostor št. 6, v poslovno-stanovanjski stavbi na Kerenčičevi 7, v Gornji Radgoni, v velikosti 70,64 m2, na parc.
št. 99/2, k.o. Gornja Radgona, s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem, za izhodiščno ceno 32.544,71 EUR.
Izhodiščna cena predstavlja ceno stanovanja in poslovnega prostora s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem, ne vključuje
pa davka na promet nepremičnin ali DDV,
komunalnega prispevka, stroškov izvedbe
in navezave komunalnih naprav in ostale
infrastrukture, plačila priključitve na vodovodno omrežje, kanalizacijo, električno in
telefonsko omrežje ter izdelave tehnične
dokumentacije.
II. Pogoji razpisa
1. Na javnem zbiranju ponudb za prodajo
nepremičnin lahko sodelujejo fizične in pravne osebe pod naslednjimi pogoji:
– da v ponudbi navedejo nepremičnino
z izhodiščno ceno ali ceno nad izhodiščno
ceno,
– da predložijo potrdilo o državljanstvu
oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne osebe,
– da plačajo varščino v višini 10% od
izhodiščne cene na Podračun pri UJP,
št. 01229-0100012643, sklic na št. 720000,
– izbrani ponudnik mora v 15 dneh po
prejemu sklepa o izbiri skleniti pogodbo in
plačati kupnino v 30 dneh po podpisu pogodbe v enkratnem znesku.
2. Če se bo za posamezno nepremičnino
prijavilo več ponudnikov, ki bodo izpolnjevali
razpisne pogoje, bo imel prednost tisti, ki za
nepremičnino ponudi višjo ceno.
3. Ponudniki morajo oddati pisne ponudbe v zaprti ovojnici najkasneje do 12. 4.
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2010, na naslov: Občina Gornja Radgona,
Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, z oznako: »Javno zbiranje ponudb za
prodajo nepremičnin – ponudba za odkup
– Ne odpiraj«.
4. Ponudbi je treba priložiti:
– potrdilo o državljanstvu za fizične osebe oziroma izpisek iz sodnega registra za
pravne osebe,
– potrdilo o plačilu varščine v višini 10%
od izhodiščne cene.
Varščina bo izbranemu ponudniku vračunana v kupnino, drugim pa bo brez obresti
vrnjena v 15 dneh po izdaji sklepa o izbiri
ponudnika.
Če izbrani ponudnik ne sklene kupoprodajne pogodbe oziroma ne plača kupnine
v navedenem roku, se domneva, da je odstopil od nakupa, plačana varščina se mu
ne vrne in zapade v korist Občine Gornja
Radgona.
5. Davek na promet nepremičnin oziroma DDV, stroške overitve pogodbe in stroške izvedbe pogodbe v zemljiški knjigi nosi
kupec.
6. Javno odpiranje ponudb bo naslednji
dan po poteku roka za oddajo ponudbe,
ob 12. uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona. Upoštevane bodo le pravilno
opremljene ponudbe, ki bodo pravočasno
prispele na naslov Občine Gornja Radgona.
Pred pričetkom odpiranja ponudb morajo
navzoči predstavniki ponudnikov predložiti
pismena pooblastila za zastopanje ponudnika.
7. Najugodnejši ponudnik bo izbran
s sklepom v roku 15 dni po poteku roka za
oddajo ponudb.
8. Vse nepremičnine so naprodaj po načelu »videno – kupljeno«.
9. Ta razpis ne zavezuje prodajalca, da
z najboljšim ali katerimkoli ponudnikom sklene pogodbo o prodaji.
10. Plačilo kupnine v roku, ki je določen
v četrti alineji točke II/1, je bistvena sestavina predmetnega javnega zbiranja ponudb
za prodajo nepremičnin.
Vse podrobnejše informacije v zvezi
s predmetom prodaje lahko dobijo ponudniki na tel. 02/564-38-38, 031/704-653 – kontaktna oseba je Andrej Subašič. Ogled je
mogoč po predhodnem dogovoru.
Občina Gornja Radgona
Št. 2201-2/09-12

Ob-2466/10

Obvestilo o zaprtju
Javnega poziva za nakup stavbnih
zemljišč za gradnjo študentskih
stanovanj ter skupin študentskih
stanovanj in stanovanjskih stavb
s študentskimi stanovanji
Stanovanjski sklad Republike Slovenije,
javni sklad objavlja, da je Javni poziv za nakup stavbnih zemljišč za gradnjo študentskih
stanovanj ter skupin študentskih stanovanj
in stanovanjskih stavb s študentskimi stanovanji (Uradni list RS, št. 86/09) na podlagi
sklepa Nadzornega sveta Stanovanjskega
sklada Republike Slovenije, javnega sklada
z dne 26. 3. 2010, zaprt.
Stanovanjski sklad
Republike Slovenije,
javni sklad
Št. 10-2008
Ob-2498/10
Snaga, d.o.o. ob smiselni uporabi Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin

in občin (Uradni list RS, št. 84-4254/2007)
objavlja
javni poziv
k oddaji ponudb – predlogov za
izkoriščanje toplotne energije izpušnih
plinov iz treh plinskih agregatov na
Odlagališču Barje
Predmet: Odjem in nakup toplotne energije izpušnih plinov treh plinskih motorjev.
Ponudniki lahko predložijo različne tehnične
rešitve – predloge uporabe toplote. Najugodnejša ponudba bo izbrana na podlagi
tehnične sprejemljivosti predlagane rešitve
in na podlagi ponujene cene odkupa toplotne energije.
Ogled lokacije je možen ob predhodnem
dogovoru.
Dokumentacija: Ponudniki lahko dokumentacijo v elektronski obliki pridobijo pri
Draganu Trivunčeviču, tel. 01/200-35-32,
e-mail: dragan.trivuncevic@snaga.si.
Rok za oddajo ponudb: 16. 4. 2010.
Snaga, d.o.o.
Ob-2467/10
Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
14/07 z dne 16. 2. 2007) in Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 84/07 z dne 18. 9. 2007)
Živalski vrt Ljubljana objavlja
namero
o oddaji gostinskega prostora v najem
za opravljanje gostinske dejavnosti
Predmet najema je gostinski prostor
znotraj Živalskega vrta Ljubljana, Večna pot
70, 1000 Ljubljana, ki stoji na nepremičnini,
parc. št. 1375/6, vpisani v z.k. vl. št. 212,
k.o. Brdo.
Gostinski lokal v naravi predstavlja:
– kuhinjo v izmeri 29 m2;
– skladiščne prostore v izmeri 42 m2;
– zastekljeno teraso v izmeri 65 m2;
– pokrito teraso v izmeri 195 m2;
– odkrito teraso v izmeri 65 m2;
– sanitarije v izmeri 2,6 m2.
Skupna površina predmeta najema znaša 398,6 m2.
Oddaja v najem se bo izvedla na podlagi
javnega zbiranja ponudb.
Dokumentacija za oddajo ponudb je na
voljo v tajništvu Živalskega vrta Ljubljana,
Večna pot 70, 1000 Ljubljana, vsak delovnik, od 9. do 15. ure ali na spletni strani,
www.zoo.si.
Dodatne informacije oziroma vprašanja lahko zastavite po elektronski pošti na
info@zoo.si.
Živalski vrt Ljubljana
Št. 007-6/2010/9
Ob-2487/10
Ministrstvo za pravosodje na podlagi
14. člena Pravilnika o sodnih izvedencih
in sodnih cenilcih (Uradni list RS, št. 7/02,
75/03, 72/05, 71/07, 84/08) in 12. člena Pravilnika o sodnih tolmačih (Uradni list RS,
št. 49/02, 75/03 in 71/07) objavlja
imenovanja sodnih izvedencev in sodnih cenilcev s 23. 3. 2010
Strokovno področje kmetijstvo
1. Boštjan VERBOŠT, imenovan za sodnega izvedenca in sodnega cenilca za
strokovno področje kmetijstvo, podpodročje
kmetijska zemljišča, sadjarstvo in vinogradništvo,
Strokovno področje gozdarstvo
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2. Jožek GOBEC, imenovan za sodnega
izvedenca in sodnega cenilca za strokovno
področje gozdarstvo, podpodročje gozdarstvo splošno,
Strokovno področje geodezija
3. Iztok SENIČAR, imenovan za sodnega izvedenca za področje geodezija, podpodročje urejanje lastniških mej – geodetske
evidence,
4. Mojca RUTAR, imenovana za sodno
izvedenko za področje geodezija, podpodročje urejanje lastniških mej – geodetske
evidence,
5. Anton TRATNIK, imenovan za sodnega izvedenca za področje geodezija, podpodročje urejanje lastniških mej – geodetske
evidence,
6. Mojca HLEBEC, imenovana za sodno
izvedenko za področje geodezija, podpodročje urejanje lastniških mej – geodetske
evidence,
Strokovno področje varstvo pri delu in
požarna varnost
7. mag. Sandra SENČIČ, imenovana za
sodno izvedenko za področje varstvo pri
delu in požarna varnost, podpodročje varnost in zdravje pri delu, varstvo pri delu in
požarna varnost, varstvo pri delu v industriji
in obrti, varstvo pri delu z eksplozivi in nevarnimi snovmi in varstvo pri delu na površinskih kopih,
8. mag. Darko VARDIJAN, imenovan za
sodnega izvedenca za področje varstvo pri
delu in požarna varnost, podpodročje varstvo pri delu v strojništvu in varnost delovne
opreme,
9. Milan DOBOVIŠEK, imenovan za sodnega izvedenca za področje varstvo pri
delu in požarna varnost, podpodročje varstvo pri delu v elektrotehniki in varstvo pri
delu v industriji in obrti,
Strokovno področje računalništvo in informatika
10. dr. Boštjan BERČIČ, imenovan za
sodnega izvedenca za področje računalništvo in informatika, podpodročje informatika
in varnost informacij,
Strokovno področje rudarstvo
11. Matjaž CEROVAC, imenovan za sodnega izvedenca področje rudarstvo, podpodročje rudarstvo (podzemno in površinsko),
Strokovno področje obrtna dejavnost
12. Miran ANDREJEK, imenovan za
sodnega izvedenca in sodnega cenilca za
strokovno področje obrtna dejavnost, podpodročje avtokleparstvo in avtoličarstvo,
13. Janez JEREBIČ, imenovan za sodnega izvedenca in sodnega cenilca za
strokovno področje obrtna dejavnost, podpodročje avtokleparstvo,
14. Igor SERDINŠEK, imenovan za sodnega izvedenca in sodnega cenilca za
strokovno področje obrtna dejavnost, podpodročje avtokleparstvo,
15. Leon MALNAR, imenovan za sodnega izvedenca in sodnega cenilca za strokovno področje obrtna dejavnost, podpodročje
avtokleparstvo,
16. Andrej KONČAR, imenovan za sodnega izvedenca in sodnega cenilca za
strokovno področje obrtna dejavnost, podpodročje avtoličarstvo,
17. Gregor CANKAR, imenovan za sodnega izvedenca in sodnega cenilca za
strokovno področje obrtna dejavnost, podpodročje avtoličarstvo,
18. Pavle BRICELJ, imenovan za sodnega izvedenca in sodnega cenilca za strokov-
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no področje obrtna dejavnost, podpodročje
avtoličarstvo,
19. Anton KAPLER, imenovan za sodnega izvedenca in sodnega cenilca za strokovno področje obrtna dejavnost, podpodročje
avtoelektrika,
20. Ivan SEP, imenovan za sodnega izvedenca in sodnega cenilca za strokovno
področje obrtna dejavnost, podpodročje avtoelektrika,
21. Zlatko TACER, imenovan za sodnega izvedenca in sodnega cenilca za strokovno področje obrtna dejavnost, podpodročje
avtomehanika,
22. Vlado BEZJAK, imenovan za sodnega izvedenca in sodnega cenilca za strokovno področje obrtna dejavnost, podpodročje
avtomehanika,
23. Ivan LUŽNIC, imenovan za sodnega
izvedenca in sodnega cenilca za strokovno
področje obrtna dejavnost, podpodročje avtomehanika,
24. Gorazd BARUŠIČ, imenovan za
sodnega izvedenca in sodnega cenilca za
strokovno področje obrtna dejavnost, podpodročje avtomehanika,
25. Janez ŠUBELJ, imenovan za sodnega izvedenca in sodnega cenilca za strokovno področje obrtna dejavnost, podpodročje
avtomehanika,
26. Mitja GLUŠIČ, imenovan za sodnega
izvedenca in sodnega cenilca za strokovno
področje obrtna dejavnost, podpodročje avtomehanika,
27. Klavdija TROJNER, imenovana za
sodno izvedenko in sodno cenilko za strokovno področje obrtna dejavnost, podpodročje frizerstvo,
28. Brigita KLARIČ DRGAN, imenovana
za sodno izvedenko in sodno cenilko za
strokovno področje obrtna dejavnost, podpodročje frizerstvo,
29. Jana SMOLEJ, imenovana za sodno
izvedenko in sodno cenilko za strokovno
področje obrtna dejavnost, podpodročje frizerstvo,
30. Franc MARKOVIČ, imenovan za
sodnega izvedenca in sodnega cenilca za
strokovno področje obrtna dejavnost, podpodročje suhomontažna gradnja,
31. Mitja TOME, imenovan za sodnega
izvedenca in sodnega cenilca za strokovno
obrtna dejavnost, podpodročje suhomontažna gradnja,
32. Jože ZGONC, imenovan za sodnega
izvedenca in sodnega cenilca za strokovno
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področje obrtna dejavnost, podpodročje slikopleskarstvo,
33. Boris ZAZIJAL, imenovan za sodnega izvedenca in sodnega cenilca za strokovno področje obrtna dejavnost, podpodročje
slikopleskarstvo,
34. Jože CUDERMAN, imenovan za
sodnega izvedenca in sodnega cenilca za
strokovno področje obrtna dejavnost, podpodročje tahografi in tahografski zapisi,
35. Katarina PODGORŠEK, imenovana
za sodno izvedenko in sodno cenilko za
strokovno področje obrtna dejavnost, podpodročje fotografija,
36. Emil GOMBAČ, imenovan z odločbo, št. 705-346/2009, za sodnega izvedenca
in sodnega cenilca za strokovno področje
obrtna dejavnost, podpodročje elektroinštalaterstvo,
37. Robert LALOVIĆ, imenovan za sodnega izvedenca in sodnega cenilca za
strokovno področje obrtna dejavnost, podpodročje strojna mehanika,
38. Tomaž JARC, imenovan za sodnega
izvedenca in sodnega cenilca za strokovno področje obrtna dejavnost, podpodročje
usnjena galanterija,
39. Klemen AVGUŠTIN, imenovan za
sodnega izvedenca in sodnega cenilca za
strokovno področje obrtna dejavnost, podpodročje pečarstvo,
objavlja imenovanja sodnih tolmačev
z 23. 3. 2010
angleški jezik
40. Aljoša RAVNIKAR, imenovan za sodnega tolmača za angleški jezik,
41. Tomaž POLIČAR, imenovan za sodnega tolmača za angleški jezik,
nemški jezik
42. Katja PLAUŠTAJNER, LL.M., imenovana za sodno tolmačko za nemški jezik,
43. Olivera KVRŽIĆ, imenovana za sodno tolmačko za nemški jezik,
44. Eva ŠKRINJAR, imenovana za sodno tolmačko za nemški jezik,
srbski jezik
45. Aleksandar DJORDJEVIĆ, imenovan
za sodnega tolmača za srbski jezik,
46. Andrej KIRBIŠ, imenovan za sodnega tolmača za srbski jezik,
ruski jezik
47. Anna FILOVSKI, imenovana za sodno tolmačko za ruski jezik,
makedonski jezik
48. Aleksandar GRUEVSKI, imenovan
za sodnega tolmača za makedonski jezik.
Ministrstvo za pravosodje
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Evidence sindikatov
Št. 101-48/2009-3
Ob-1723/10
Sindikat SKEI Slovenije Sindikalna podružnica Litostroj E.I. se z dnem 1. 1. 2010
preimenuje v SKEI Slovenije Sindikalna
podružnica Litostroj Power, Litostrojska
c. 50, Ljubljana. Pravila sindikata so vpisana v evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti Ljubljana, Izpostava Šiška, pod zaporedno številko 146.
Št. 10100-4/2010-2
Ob-2191/10
Statut Območne organizacije Posočja, Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, ki se na podlagi odločbe ministrstva
št. 121-02-072/93 z dne 10. 5. 1993 hrani
pri Ministrstvu za delo, družino in socialne
zadeve in je vpisan v evidenco statutov sindikatov pod zaporedno številko 44, se izbriše iz evidence statutov sindikatov.
Št. 101-2/2010-7
Ob-2465/10
Pravila Organizacije sindikata upravnih organov Občine Lenart, s sedežem
Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart, ki so
v hrambi pri Upravni enoti Lenart, na podlagi
odločbe SDGZ Občine Lenart, št. 005-9/93
z dne 23. 4. 1993 in vpisana v evidenco
statutov sindikatov, pod zaporedno št. 9,
se z dnem 26. 3. 2010 izbrišejo iz evidence
statutov sindikatov.
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Objave gospodarskih družb
Ob-2444/10
V skladu z določili 599. člena ZGD-1
uprava prevzemne družbe Mladinska knjiga Založba d.d., Slovenska cesta 29, 1000
Ljubljana in poslovodstvo prevzete družbe
Mladinska knjiga Logistika d.o.o., Brnčičeva
cesta 45, 1241 Ljubljana-Črnuče, obveščata delničarje, da je bila sodnemu registru
Okrožnega sodišča v Ljubljani dne 26. 3.
2010 predložena pogodba o pripojitvi družbe Mladinska knjiga Logistika d.o.o. k družbi Mladinska knjiga Založba d.d., ki sta jo
uprava prevzemne družbe in poslovodstvo
prevzete družbe sklenili v notarskem zapisu, dne 26. 3. 2010. Pogodbo je pred tem
na svoji redni seji dne 25. 3. 2010 pregledal
nadzorni svet prevzemne družbe in sprejel
pisno poročilo o pripojitvi.
Vsi delničarji prevzemne družbe Mladinska knjiga Založba d.d. imajo pravico do
vpogleda listin iz drugega odstavka 586. člena ZGD-1 na sedežu prevzemne družbe,
vsak delovni dan med 8. in 15. uro. Družba
bo vsakemu delničarju na njegovo zahtevo
najkasneje naslednji delovni dan brezplačno
dala prepis teh listin.
Mladinska knjiga Založba d.d. bo kot
edini družbenik prevzete družbe Mladinska
knjiga Logistika d.o.o., Brnčičeva cesta 45,
1241 Ljubljana-Črnuče v ponedeljek, dne
24. 5. 2010 odločal o soglasju k pripojitvi.
Prevzemna družba je imetnik 100% poslovnega deleža v osnovnem kapitalu prevzete družbe, zato v skladu z določili drugega odstavka 599. člena uprava prevzemne
družbe ni zahtevala, da bi o soglasju za pripojitev odločala skupščina prevzemne družbe. Delničarji prevzemne družbe, katerih deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala
lahko v enem mesecu od dneva, ko je edini
družbenik prevzete družbe odločal o soglasju k pripojitvi (to je od dne 24. 5. 2010), zahtevajo sklic skupščine prevzemne družbe, ki
naj odloči o soglasju za pripojitev.
Mladinska knjiga Založba d.d.
predsednik uprave
Peter Tomšič
Mladinska knjiga Logistika d.o.o.
direktor
Igor Rojnik

Sklepi o povečanju
in zmanjšanju kapitala
Ob-2489/10
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.

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

Sklici skupščin
Št. 6/2010
Ob-2400/10
Na podlagi 35. člena Statuta delniške
družbe, uprava sklicuje
15. zasedanje skupščine
delniške družbe Elektron, Gorenje
Skopice 46, pošta Krška vas,
ki bo v četrtek, 13. 5. 2010, ob 13. uri,
v prostorih družbe, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine: ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine družbe, za predsednico skupščine se določi: Marijo Sušin, za preštevalki glasov se izvolita: Mara Mustar in Tanja Gregel.
Skupščini prisostvuje notar Tonček Bevc iz
Trebnjega, ki je hkrati v vlogi zapisnikarja.
2. Poročilo uprave o letnem poslovanju
za leto 2009.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z letnim poročilom družbe za poslovno leto
2009 in z mnenjem nadzornega sveta k letnemu poročilu družbe za leto 2009 ter podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu
za leto 2009.
Gradivo, o katerem sklepa skupščina, je
delničarjem na vpogled na sedežu družbe
v G. Skopicah 46, 8262 Krška vas, v prostorih uprave, vsak delovni dan, od 9. do 12.
ure, v času od 7. 5. 2010 do 12. 5. 2010.
Delničarji glasujejo osebno, po pooblaščencu ali zastopniku. Pooblastilo mora biti
pisno.
Če skupščina ob objavljeni uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega
dne, ob 14. uri, v istih prostorih.
Po ponovnem sklicu bo skupščina odločala, ne glede na višino zastopanega kapitala.
Glasovanje o posameznih točkah dnevnega reda bo potekalo na podlagi glasovnic,
ki jih bodo prejeli delničarji ali njihovi pooblaščenci ob vstopu v sejno sobo.
Uprava d.d. Elektron
Ob-2419/10
V skladu z določili 42. in 53. člena Statuta GRAD d.d. sklicujem
21. redno skupščino
delniške družbe GRAD,
ki bo v četrtek, 6. 5. 2010, ob 16. uri,
v prostorih družbe, Tržaška 118, Ljubljana.
Predlagam naslednji dnevni red:
1. Izvolitev organov in ugotovitev sklepčnosti.
2. Realizacija sklepov 20. redne seje
skupščine.
3. Delitev bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

4. Cene in pravila trgovanja z lastnimi
delnicami.
Skupščine se v skladu z 297. členom
ZGD-1 lahko udeležijo delničarji, ki so kot
imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem
skupščine. Vabilo je pripravljeno skladno
s 44. členom statuta, ki določa tudi, da mora
vsak delničar vsaj 3 dni pred zasedanjem
skupščine obvestiti družbo, da se namerava
udeležiti skupščine in glasovati.
Kolikor želi delničar uvrstitev dodatne
točke na dnevni red ali nasprotni predlog,
lahko delničarji, ki imajo vsaj 5% glasov, to
storijo, kolikor primerno obvestijo ostale delničarje vsaj 15 dni pred sejo (najkasneje do
21. 4. 2010), ali sedež družbe najkasneje do
14. 4. 2010, z izrecno željo, da se o predlogu obvesti vse delničarje. Predlog je potrebno tudi utemeljiti (45. člen statuta).
Točka 1 dnevnega reda temelji na določilih 9. člena, točka 2 pa na določilih 3. člena
Poslovnika skupščine GRAD d.d. Točka 3
temelji na določilih 53. člena statuta GRAD
d.d. in 293. ter 294. člena ZGD-1. Točka 4
temelji na določilih 247. člena ZGD-1.
Nadzorni svet predlaga sprejetje naslednjih sklepov:
ad 1: Izvoli se verifikacijska komisija in
ugotovi sklepčnost.
ad 2: Vsi sklepi so realizirani.
ad 3: Sprejme se predlagana delitev bilančnega dobička in skupščina podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu.
Dividende se izplačajo najkasneje do
31. 5. 2010. Upravičenec do prejema dividende je lastnik imenske delnice, vpisan
v knjigo delnic na dan skupščine ali novi
lastnik na dan izplačila dividende ob overjenem pisnem pooblastilu prodajalca.
ad 4: Sprejmejo se predlagane cene ter
pravila trgovanja z lastnimi delnicami.
Gradivo je v skladu z določbami 44. člena statuta, delničarjem na vpogled na sedežu družbe, vsak delavnik, od vključno
6. 4. 2010 do 6. 5. 2010, od 9. do 13. ure.
Na seji je prisoten notar, ki sestavi zapisnik seje.
GRAD d.d.
predsednik nadzornega sveta
Andrej Kavšek
Št. 10-028653
Ob-2445/10
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah in 34. člena Statuta Dinos
d.d., Šlandrova ulica 6, Ljubljana, sklicuje
uprava družbe
14. sejo skupščine
delniške družbe Dinos d.d.,
ki bo dne 12. 5. 2010, ob 12. uri, v poslovnih prostorih družbe v Ljubljani, Šlandrova ulica 6, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
Ugotovi se sklepčnost skupščine.
Za predsednika skupščine se imenuje
Silvester Učakar, v verifikacijsko komisijo
pa predsednico Marijo Žorž in dve preštevalki glasov Moniko Golob in Sašo Pengov.
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Ugotovi se prisotnost vabljene notarke Nade
Kumar.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za leto 2009, pisnim poročilom
nadzornega sveta ob preveritvi letnega poročila za leto 2009, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi ter nadzornemu svetu.
Predlog sklepov:
a) Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe za leto 2009, z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta
o preveritvi letnega poročila za leto 2009.
b) Bilančni dobiček družbe v višini
101.961,10 EUR, ki ga sestavlja preneseni
čisti dobiček, ustvarjen v poslovnem letu
2009, se uporabi za oblikovanje drugih rezerv iz dobička.
c) Skupščina podeli razrešnico upravi in
nadzornemu svetu družbe za leto 2009.
3. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Ugotovi se, da poteče mandat dosedanjima članoma nadzornega sveta, Bernt Ulrich
Scholzu in Silvestru Učakarju, z vključno
5. 7. 2010.
Za člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala se s 6. 7. 2010, za dobo štirih
let, izvolita: Bernt Ulrich Scholz in Silvester
Učakar.
4. Imenovanje revizorske hiše za poslovno leto 2010.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za
poslovno leto 2010 se imenuje revizijsko
družbo SN revizija d.o.o., Puhova ulica 13,
1000 Ljubljana.
Predlagatelj sklepov:
Skladno s prvim odstavkom 297.a člena
ZGD-1 – UPB3 je predlagatelj sklepa pod 3.
in 4. točko nadzorni svet, predlagatelja ostalih sklepov pa sta uprava in nadzorni svet.
Gradivo
Gradivo za vsako točko dnevnega reda
skupščine s popolnim besedilom listin,
predlogov in obrazložitev v smislu 297.a
člena je na vpogled vsem delničarjem na
sedežu družbe Dinos d.d., Šlandrova ulica
6, Ljubljana, v tajništvu, vsak delovni dan
od objave do dneva skupščine, med 10.
in 12. uro.
Udeležba na skupščini in uresničevanje
glasovalne pravice
Delničar družbe Dinos d.d. se lahko udeleži skupščine ter uresničuje na njej glasovalno pravico pod pogojem, da je najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem
skupščine vpisan v delniški knjigi, ki jo vodi
KDD d.d. Ljubljana, in da najavi udeležbo
najkasneje konec četrtega dne pred skupščino. Skupščine se lahko udeležijo tudi pooblaščenci. Pooblastila morajo biti pisna in
predložena družbi ter ostanejo shranjena
pri njej.
Udeležence prosimo, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo na prijavnem mestu,
in sicer najmanj eno uro pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost.
Navodilo za glasovanje
Pri vseh točkah dnevnega reda je glasovanje javno. Vsaka delnica daje delničarju
en glas. Sklepi se sprejemajo z navadno
večino oddanih glasov.
Dopolnitev dnevnega reda in nasprotni
predlogi
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko

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. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi
sklica skupščine.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda ter predlogi
za volitve članov nadzornega sveta, ki bodo
poslani družbi v roku 7 dni po objavi tega
sklica in bodo izpolnjevali pogoje iz prvega odstavka 300. člena ZGD-1 oziroma iz
301. člena ZGD-1, bodo objavljeni in sporočeni na način iz 296. člena ZGD-1.
Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz prvega
odstavka 305. člena ZGD-1.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ta ponovno zasedala istega
dne eno uro kasneje, v istih prostorih in
z enakim dnevnim redom. V tem primeru
je skupščina sklepčna ne glede na število
prisotnih glasov.
Prostor zasedanja skupščine bo odprt 30
minut pred zasedanjem.
Dinos d.d.
predsednik uprave
Ivan Tkalec
Št. 5/2010
Ob-2457/10
Direktorica družbe Gostinsko podjetje
Vič d.d., Gradaška 10, Ljubljana, sklicuje
na podlagi 295. člena ZGD-1 in v skladu
s XXVI. členom statuta
redno skupščino družbe
GP VIČ d.d.,
ki bo dne 5. 5. 2010, ob 9. uri, na upravi
podjetja na Gradaški 10 v LjubljanI, z naslednjim dnevnim redom:
1. Ugotovitev sklepčnosti.
Direktorica in nadzorni svet predlagata,
da predsedujoči skupščine skladno z določili
člena XXXII.D statuta ugotovi prisotnost in
sklepčnost zasedanja skupščine na podlagi seznama prisotnih oziroma zastopanih
delničarjev ter o tem poroča skupščini pred
pričetkom glasovanja.
2. Izvolitev preštevalcev glasov.
Nadzorni svet skladno z določilom člena
XXXIII.D statuta predlaga sklep: Za preštevalko glasov se izvoli Irena Tomec.
3. Uporaba bilančnega dobička za leto
2009.
Direktorica in nadzorni svet predlagata sklep o uporabi bilančnega dobička,
ki po stanju na dan 31. 12. 2009 znaša
157.950,95 EUR.
a) del bilančnega dobička v višini
135.038,28 EUR se uporabi za zmanjšanje
kapitala z umikom delnic
b) del bilančnega dobička v višini
22.912,67 EUR se ne uporabi in se prenese v naslednje leto.
4. Podelitev razrešnice
Direktorica in nadzorni svet predlagata
sklep: članom uprave in nadzornega sveta
družbe se podeli razrešnica.
5. Nagrada upravi in nadzornemu svetu.
Direktorica in nadzorni svet predlagata
sklep: za uspešno poslovanje v letu 2009
se določi nagrada direktorici v znesku neto
1.500 EUR in nadzornemu svetu v znesku
neto 9.000 EUR.
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6. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom delnic v breme bilančnega dobička.
Direktorica in nadzorni svet predlagata
sklep:
a) osnovni kapital družbe se zaradi umika lastnih delnic zmanjša
z zneska 152.397,96 EUR za znesek
33.759,57 EUR, tako da sedaj znaša
118.638,39 EUR.
b) Zmanjšanje osnovnega kapitala za
33.759,57 EUR se izvede z umikom 809
delnic družbe, ki jih družba že ima in pri
katerih je na dan sprejetja tega sklepa že
vpisana kot delničar v centralnem registru
KDD.
c) Za umik delnic se uporabi bilančni dobiček v višini 135.038,28 EUR.
d) Skladno z določilom člena 381.5
ZGD-1se znesek, ki je enako celotnemu
nominalnemu znesku umaknjenih delnic,
to je 33.759,57 EUR, odvede v kapitalske
rezerve.
e) Nadzorni svet se pooblasti, da uskladi besedilo statuta s sklepom skupščine
o zmanjšanju osnovnega kapitala.
7. Izčlenitev obrata Gostilna pod Rožnikom s prevzemom
Direktorica in nadzorni svet predlagata
sklep:
a) Skupščina soglaša z izčlenitvijo obrata
Gostilna pod Rožnikom s prevzemon s strani družbe Gostilna Čad d.o.o.
b) Skupščina soglaša s pogodbo o delitvi in prevzemu med Gostinskim podjetjem
Vič d.d. in družbo Gostilno Čad d.o.o, ki se
priloži k zapisniku skupščine.
c) Dan obračuna delitve z izčlenitvijo je
28. 2. 2010.
Gradivo za sejo skupščine je na vpogled
na sedežu družbe.
Pogodba o delitvi in prevzemu, ki jo je
pregledal nadzorni svet družbe, je bila predložen sodnemu registru. Delničarji lahko na
sedežu družbe pregledajo pogodbo o delitvi
in prevzemu, letna poročila družbe za zadnja 3 leta, poročilo družbe na dan 28. 2.
2010, poročilo poslovodstva o delitvi, poročilo nadzornega sveta o delitvi. Poročilo o reviziji delitve bo izdelano, če se ne
bodo vsi delničarji odpovedali uporabi določb predpisov o reviziji delitve. Delničarji
imajo pravico do brezplačnega prepisa prej
navedenih listin.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
morajo svojo udeležbo na skupščini v skladu s XXXI.C. členom statuta prijaviti družbi
najmanj 3 dni pred sklicano sejo. Prijava mora prispeti na naslov družbe najkasneje do 1. 5. 2010. Prijavo je mogoče
poslati s priporočeno pošto ali s telegramom na naslov družbe ali po telefaksu,
št. 01/24-20-834. V prijavi se navede ime in
priimek delničarja oziroma firmo delničarja,
naslov oziroma sedež delničarja in število
delnic, ki jih ima delničar. V prijavi se lahko
navede tudi ime in priimek pooblaščenca
ter njegov naslov. Pooblaščenci, ki zastopajo več delničarjev lahko pošljejo družbi
seznam delničarjev, ki jih zastopajo, s prej
navedenimi podatki. Pisna pooblastila morajo pooblaščenci predložiti najkasneje ob
priglasitvi udeležbe na zasedanju skupščine družbe.
GP VIČ d.d.
Direktorica
Ob-2470/10
Na podlagi določb ZGD-1 in Statuta
družbe, uprava družbe sklicuje
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7. skupščino
delniške družbe Opalit poslovne
storitev d.d., Savlje 89, 1000 Ljubljana,
ki bo v ponedeljek, dne 3. maja 2010, ob
14. uri, v prostorih notarja Staneta Krainerja
v Radovljici, Gorenjska 2.
Dnevni red:
1. otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje delovnih teles.
Predlog sklepa:
Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.
Skupščina za predsednico imenuje Mojco
Lukančič.
Skupščina za preštevalca imenuje Marjana Pogačnika in Franca Gliho.
Seji prisostvuje vabljeni notar.
2. umik vloženih tožb
Predlog sklepa:
Skupščina se seznani s poročilom uprave o vloženih tožbah in nameravanem umiku tožb.
Umaknejo se naslednje tožbe, ki jih je
družba Opalit d.d. vložila pred Okrožnim
sodiščem v Ljubljani:
– opr. št. V Pg 4951/2009,
– opr. št. V Pg 1049/2010.
Umakne se predlog za obnovo postopka
opr. št. I Pg 256/2007 pred Okrožnim sodiščem v Mariboru.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki.
Na skupščini se morajo se morajo izkazati
z osebnim dokumentom, s pisnim pooblastilom delničarja ali dokazilom o zastopanju
delničarka najkasneje 15 minut pred začetkom zasedanja skupščine.
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 skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne
sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo
družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.
Gradivo za skupščino je na vpogled na osnovi telefonske prijave, na tel.
št. 04/5355120, in sicer vsak delavnik, od
10. do 12. ure, od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.
Opalit d.d.
uprava
Iztok Žaberl
Ob-2471/10
Upravni odbor MP, Poteza, Publikum,
investicijske storitve, d.d., Železna cesta
18, Ljubljana (v nadaljevanju: družba), na
podlagi Zakona o gospodarskih družbah in
Statuta delniške družbe sklicuje
1. skupščino delničarjev družbe
družbe MP, Poteza, Publikum,
investicijske storitve, d.d.,
ki bo dne 5. 5. 2010, ob 15. uri, v prostorih družbe, na naslovu Železna cesta 18,
Ljubljana.
Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev organov
skupščine in ugotovitev sklepčnosti
Predlog sklepa upravnega odbora:
Ugotovi se sklepčnost skupščine. Za
predsednika skupščine se izvoli Aleksander
Mavko. Za preštevalki glasov se izvolita Mateja Šober in Andreja Kandus. Za sestavo
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zapisnika se imenuje notarka Nada Kumar
iz Ljubljane.
2. Sprememba firme, skrajšane firme ter
angleškega prevoda le-teh in sprememba
2. člena statuta
Predlog sklepa upravnega odbora:
Firma in skrajšana firma družbe, angleški
prevod le-teh ter 2. člen statuta družbe se
spremenijo tako, da se odslej glasijo:
»Firma družbe: ALTA Invest, investicijske
storitve, d.d.
Firma družbe v angleškem jeziku: ALTA
Invest, investment services, Inc.
Skrajšana firma družbe: ALTA Invest
d.d.
Skrajšana firma družbe v angleškem jeziku: ALTA Invest Inc.«
3. Sprememba 15. člena statuta in sprememba mandata izvršnim članom upravnega odbora
Predlog sklepov upravnega odbora:
3.1. Drugi odstavek 15. člena statuta
družbe se spremeni tako, da se odslej glasi:
»Izvršni člani upravnega odbora so imenovani za dobo najmanj 4 let in so po poteku
mandata lahko ponovno imenovani. Neizvršni člani upravnega odbora so imenovani za
dobo največ 4 let in so po poteku mandata
lahko ponovno imenovani.«
3.2. Izvršnima članoma upravnega odbora, Branki Šketa in Juretu Klepcu, se skladno s sprejetim sklepom št. 3.1. obstoječi
mandat, dan na skupščini dne 29. 9. 2009,
podaljša na 4 leta.
Gradivo za skupščino in dostopnost gradiva:
Na sedežu družbe na Železni cesti 18,
Ljubljana, so v tajništvu družbe (3. nadstropje) vsak delovni dan od dneva objave skupščine do dneva skupščine, od 10. do 13.
ure, in na spletni strani družbe, http://www.
alta.si/, dostopni sklic skupščine s predlogi
sklepov, obrazložitev točk dnevnega reda in
predlaganih sklepov ter besedilo predlaganih sprememb stauta družbe.
Pravice in predlogi delničarjev ter druga
obvestila:
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 skupščina odloča, ali če
skupščina pri posamezni točki dnevnega
reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke
dnevnega reda. Družba bo v skladu s tretjim
odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste
dodatne točke dnevnega reda, glede katerih
bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje 7 dni po objavi tega sklica skupščine.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov.
Družba bo na enak način, kot ta sklic skupščine, objavila tiste predloge delničarjev, ki
bodo poslani družbi v 7 dneh po objavi tega
sklica skupščine in bodo razumno utemeljeni ter za katere bo obenem delničar – predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini
ugovarjal predlogu upravnega odbora in da
bo druge delničarje pripravil do tega, da
bodo glasovali za njegov predlog.
Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda oziroma predloge sklepov
k točkam dnevnega redna družbi pošljejo tudi
po faksu na številko +386 (0)1 3 200 301.
Delničarji bodo lahko na skupščini uresničevali svojo pravico do obveščenosti iz
305. člena ZGD-1.

Pogoji za udeležbo na skupščini:
Na skupščini lahko glasujejo delničarji, ki
so kot imetniki delnic vpisani v centralnem
registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem
skupščine (presečni dan).
Prijava udeležbe na skupščini ni obvezna, je pa zaželena. Prijave lahko pošljete
po pošti na naslov Železna cesta 18, Ljub
ljana, po faksu na številko +386(0)1 320 03
01 ali po e-pošti na invest@alta.si.
Če se skupščine udeleži pooblaščenec
delničarja, je potrebno družbi predložiti pisno pooblastilo za zastopanje, ki ostane
deponirano na sedežu družbe. Pooblastilo
za zastopanje na skupščini mora biti pisno.
Pooblastilo mora vsebovati splošne identifikacijske podatke pooblastitelja in pooblaščenca.
MP, Poteza, Publikum,
investicijske storitve, d.d.
Upravni odbor
Ob-2488/10
Predsednik Upravnega odbora MP, Poteza, Publikum, družba za upravljanje, d.d.,
Železna cesta 18, Ljubljana (v nadaljevanju:
družba) na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 28. člena
Statuta delniške družbe sklicuje
1. skupščino
delničarjev družbe MP, Poteza,
Publikum, družba za upravljanje, d.d.,
ki bo dne 5. 5. 2010, ob 14. uri, v prostorih družbe, na naslovu Železna cesta 18,
Ljubljana.
Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev organov
skupščine in ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa upravnega odbora: ugotovi se sklepčnost skupščine. Za predsednika skupščine se izvoli Matej Zalar. Za
preštevalca glasov se izvolita Jure Gjud in
Valter Grilanc. Za sestavo zapisnika se imenuje notarka Nada Kumar iz Ljubljane.
2. Sprememba firme, skrajšane firme ter
angleškega prevoda le-teh ter sprememba
2. člena statuta.
Predlog sklepa upravnega odbora:
Firma in skrajšana firma družbe, angleški
prevod le-teh ter 2. člen statuta družbe se
spremenijo tako, da se odslej glasijo:
»Firma družbe se glasi: ALTA Skladi,
družba za upravljanje, d.d.
Skrajšana firma družbe je: ALTA Skladi
d.d.
Angleški prevod firme družbe se glasi:
ALTA Funds, Asset Management, Inc.
Angleški prevod skrajšane firme: ALTA
Funds Inc.«
Gradivo za skupščino in dostopnost gradiva:
Na sedežu družbe, na Železna cesta 18,
Ljubljana, so v tajništvu družbe (6. nadstropje) vsak delovni dan, od dneva objave skupščine, do dneva skupščine, od 10. do 13.
ure, in na spletni strani družbe, http://www.
alta.si/, dostopni sklic skupščine s predlogi
sklepov, obrazložitev točk dnevnega reda in
predlaganih sklepov ter besedilo predlaganih sprememb statuta družbe.
Pravice in predlogi delničarjev ter druga
obvestila:
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,
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o katerem naj skupščina odloča, ali, če
skupščina pri posamezni točki dnevnega
reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke
dnevnega reda. Družba bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila
tiste dodatne točke dnevnega reda, glede
katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje 7 dni po objavi tega sklica
skupščine.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov.
Družba bo na enak način, kot ta sklic skupščine, objavila tiste predloge delničarjev, ki
bodo poslani družbi v 7 dneh po objavi tega
sklica skupščine in bodo razumno utemeljeni ter za katere bo obenem delničar – predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini
ugovarjal predlogu upravnega odbora in da
bo druge delničarje pripravil do tega, da
bodo glasovali za njegov predlog.
Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda oziroma predloge sklepov
k točkam dnevnega redna družbi pošljejo
tudi po faksu +386/01/32-00-401.
Delničarji bodo lahko na skupščini uresničevali svojo pravico do obveščenosti iz
305. člena ZGD-1.
Pogoji za udeležbo na skupščini:
Na skupščini lahko glasujejo delničarji, ki
so kot imetniki delnic vpisani v centralnem
registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem
skupščine (presečni dan).
Prijava udeležbe na skupščini ni obvezna, je pa zaželena. Prijave lahko pošljete
po pošti na naslov Železna cesta 18, Ljub
ljana, po faksu na številko +386(0)1 320 04
01 ali po e-pošti na dzu@alta.si.
Če se skupščine udeleži pooblaščenec
delničarja, je potrebno družbi predložiti pisno pooblastilo za zastopanje, ki ostane
deponirano na sedežu družbe. Pooblastilo
za zastopanje na skupščini mora biti pisno.
Pooblastilo mora vsebovati splošne identifikacijske podatke pooblastitelja in pooblaščenca. Obrazec pooblastila je priložen
h gradivu za skupščino, ki je dostopno na
sedežu družbe.
MP, Poteza, Publikum, družba
za upravljanje, d.d.
upravni odbor
Aleš Škerlak
predsednik upravnega odbora
Ob-2486/10
Na podlagi določil 29. člena Statuta družbe Sklad za spodbujanje razvoja Triglavskega narodnega parka d.d., Trenta 31, 5232
Soča, sklicujem
skupščino delničarjev,
ki bo dne 6. 5. 2010, ob 11. uri, v prostorih Šport hotela Pokljuka, Goreljek 103,
4274 Zgornje Gorje, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti ter izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: Za predsednika skupščine se izvoli Franc Kosi, za preštevalki
glasov pa Darinka Cvenkel in Marjeta Zatler.
Za sestavo notarskega zapisnika se potrdi
notarka Nevenka Tory.
2. Sprejem zaključnega računa družbe
ter poročil direktorja in nadzornega sveta
o delu Sklada v letu 2009, seznanitev delničarjev s prejemki članov organov vodenja in
nadzora v letu 2009 ter podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa: Skupščina je na predlog
uprave in nadzornega sveta, v skladu s tretjo alinejo 28. člena statuta, sprejela zaključni račun družbe ter poročili direktorja in
nadzornega sveta o delu Sklada v letu 2009
in delničarje seznanila s prejemki članov organov vodenja in nadzora v letu 2009.
Upravi in nadzornemu svetu se podeli
razrešnica in s tem potrdi in odobri njuno
delo v letu 2009.
3. Sprejem poslovnega in finančnega načrta Sklada 2010–2011.
Predlog sklepa: Skupščina je v skladu
z drugo in šesto alinejo 28. člena statuta
sprejela finančni in poslovni načrt Sklada za
obdobje 2010–2011.
4. Sprejem sklepa o razveljavitvi sklepov
skupščine z dne 30. 6. 2009 sprejetih pod
točko 3 in sprejetega nasprotnega predloga
sklepa pod točko 4.
Predlog sklepa:
– razveljavi se sklep, sprejet pod točko 3,
o uskladitvi dejavnosti družbe z novo standardno klasifikacijo dejavnosti in vpis novih
dejavnosti družbe,
– razveljavi se nasprotni predlog sklepa
pod točko 4, o preoblikovanju Sklada za
spodbujanje razvoja Triglavskega narodnega parka, d.d., v Družbo za spodbujanje
razvoja Triglavskega narodnega parka d.d.,
sklep o spremembi firme in skrajšane firme družbe, sklep o določitvi sedeža in poslovnega naslova družbe, sklep o sprejemu
sprememb in dopolnitev statuta ter novega
statuta družbe.
5. Sprejem sklepov o preoblikovanju
Sklada, spremembi firme in skrajšane firme, določitvi sedeža in poslovnega naslova
družbe, uskladitvi dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti, uskladitvi besedila
statuta družbe z novelo ZGD-1 in na osnovi
sprejetih sprememb statuta, sprejem prečiščenega besedila statuta družbe.
5.1. Sprejem sklepa o preoblikovanju
Sklada za spodbujanje razvoja Triglavskega
narodnega parka, d.d., v Družbo za spodbujanje razvoja Triglavskega narodnega parka d.d., sprejem sklepa o spremembi firme
in skrajšane firme družbe, sprejem sklepa
o določitvi sedeža in poslovnega naslova
družbe.
Predlog sklepa: V skladu z določili drugega odstavka 54. člena Zakona o javnih
skladih (Uradni list RS, št. 77/08 in v prejetem besedilu nasprotnega predloga Vlade
RS na skupščini dne 30. 6. 2009, se Sklad
za spodbujanje razvoja Triglavskega narodnega parka, d.d. preoblikuje v Družbo za
spodbujanje razvoja Triglavskega narodnega parka d.d., sprejme se firma in skrajšana
firma družbe, sprejme sklep o določitvi sedeža in poslovnega naslova družbe v enakem besedilu, kot je bil sprejet na skupščini
dne 30. 6. 2009.
5.2. Sprejem sklepa o uskladitvi dejavnosti družbe z novo standardno klasifikacijo
dejavnosti in vpis novih dejavnosti družbe.
Predlog sklepa: Sprejme se sklep o izbrisu dosedanjih dejavnosti družbe in vpisu
novih dejavnosti v skladu z novo Uredbo
o standardni klasifikaciji dejavnosti v enakem besedilu, kot je bil sprejet na skupščini
dne 30. 6. 2009.
5.3. Sprejem sklepa o uskladitvi besedila
statuta družbe z določili ZGD-1C in sprejetimi sklepi pod točko 5.1. in 5.2. ter sprejem
prečiščenega besedila statuta.
Predlog sklepa: Sprejme se sklep
o uskladitvi besedila statuta družbe z do-

Št.

27 / 2. 4. 2010 /

Stran

755

ločili ZGD-1C in sprejetimi sklepi pod točko
5.1. in 5.2. ter sprejme prečiščeno besedilo
statuta.
6. Ugotovitveni sklep o prenehanja mandata dosedanjih članov in sklep o imenovanju novih članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: Skupščina ugotavlja, da
z dnem 24. 4. 2010 preneha mandat vsem
dosedanjim članom nadzornega sveta. Za
nove člane nadzornega sveta se imenujejo kandidati na osnovi KAS-a in predloga
občin.
7. Imenovanje revizorja za leto 2010.
Predlog sklepa: Za revidiranje računovodskih izkazov se za revizorja za poslovanje v letu 2010 imenuje revizijska družba
GSS revizijska družba d.o.o., Senožeti 89,
1262 Dol pri Ljubljani.
Gradiva za skupščino s predlogi sklepov so delničarjem na vpogled v poslovnem
prostoru družbe Sklada za spodbujanje razvoja Triglavskega narodnega parka d.d.,
Metelkova 7, 1000 Ljubljana, tri dni po objavi sklica skupščine, vsak delavnik, od 9.
do 11. ure.
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo vsi delničarji, ki so vpisani
v centralni register KDD d.d., deset dni pred
sejo skupščine ali njihovi pooblaščenci, katerih prijava udeležbe na skupščini je prispela na poslovni naslov Sklada za spodbujanje
razvoja TNP d.d. Metelkova 7, 1000 Ljub
ljana, najmanj 3 dni pred sejo skupščine.
Pooblaščenci morajo prijavi priložiti pravilno
izpolnjena pooblastila. Prijavljeni udeleženci
so se dolžni, vsaj pol ure pred pričetkom
skupščine, vpisati v listo udeležencev.
Sklad za spodbujanje razvoja
Triglavskega narodnega parka d.d.
Ivan Novak
direktor
Ob-2492/10
Uprava družbe PETROL d.d., Ljubljana
na podlagi svojega sklepa z dne 15. 3. 2010
sklicuje
20. sejo skupščine
družbe PETROL, Slovenska energetska
družba, d.d., Ljubljana,
ki bo v četrtek, dne 6. 5. 2010, ob 10. uri,
v poslovnih prostorih PETROL d.d., Ljub
ljana, v konferenčni dvorani, na Dunajski
cesti 48, 1000 Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev seje skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in seznanitev z organi skupščine.
Predsednik uprave družbe bo v imenu
sklicatelja skupščine začel sejo skupščine,
podal ugotovitve o udeležbi delničarjev ter
delničarje seznanil, da bo skupščino vodil
odvetnik Uroš Ilić iz Ljubljane, kot predsednik, ter Robert Ernestel in Helena Školc kot
preštevalca glasov.
2. Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve
letnega poročila za poslovno leto 2009, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, uporaba bilančnega dobička
in podelitev razrešnice.
Predlog sklepa o uporabi bilančnega dobička:
Bilančni dobiček, ugotovljen na dan
31. 12. 2009, v višini 14.604.107,00 €, se
uporabi za:
– del bilančnega dobička v znesku
12.309.175,90 € se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 5,90 € na delnico,
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– preostanek bilančnega dobička v znesku 2.294.931,10 € se razporedi v druge
rezerve iz dobička.
Za izplačilo dividend se uporabijo druge
rezerve iz dobička iz leta 2004 in 2005.
Družba bo izplačala dividende najkasneje v 90 dneh po sprejemu sklepa na
skupščini, in sicer delničarjem, vpisanim pri
KDD na dan 10. 5. 2010, na način, določen
s sklepom uprave.
Predlog sklepa o podelitvi razrešnice
upravi: skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2009.
Predlog sklepa o podelitvi razrešnice
nadzornemu svetu: skupščina podeljuje
razrešnico nadzornemu svetu družbe za
poslovno leto 2009.
3. Sprejem sklepa o imenovanju revizorja družbe za revidiranje računovodskega
poročila ter pregled poslovnega poročila za
leto 2010.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za
leto 2010 se imenuje KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o. iz Ljubljane.
4. Sprememba besedila Statuta družbe
zaradi podelitve pooblastila upravi za povečanje osnovnega kapitala družbe, in zaradi
uskladitve z določbami ZGD-1C o plačilih
članov nadzornega sveta, o sklicu skupščine in obveščanju delničarjev ter o prijavi in
pogojih za udeležbo na skupščini.
Predlog sklepa za spremembo Statuta
s podelitvijo pooblastila upravi za povečanje
osnovnega kapitala:
Skupščina sprejme predlagane spremembe Statuta, s katerimi se upravo pooblašča, da v obdobju petih let po vpisu te
spremembe v sodni register poveča osnovni
kapital Družbe do višine polovice osnovnega kapitala, ki obstaja na dan sprejema
tega sklepa, kar predstavlja nominalni znesek 26.120.488,52 €, in sicer z izdajo novih
delnic za vložke (odobreni kapital), kot izhaja iz besedila, ki je sestavni del gradiva
skupščine. Sprememba Statuta začne veljati z dnem vpisa v sodni register.
Predlog sklepa za spremembe Statuta zaradi uskladitve z določbami ZGD-1C:
skupščina sprejme predlagane spremembe
Statuta zaradi uskladitve z določbami Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona
o gospodarskih družbah (ZGD-1C, Uradni
list RS, št. 42/09) o plačilih članov nadzornega sveta, o sklicu skupščine in obveščanju
delničarjev, ter o prijavi in pogojih za udeležbo na skupščini, kot izhaja iz besedila, ki je
sestavni del gradiva skupščine. Sprememba
Statuta začne veljati z dnem vpisa v sodni
register.
5. Imenovanje člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa za imenovanje člana
nadzornega sveta:
Za nadomestnega člana nadzornega
sveta družbe PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, se za mandatno
obdobje, ki se prične 6. maja 2010 in konča
7. aprila 2013, kot predstavnik delničarjev
izvoli mag. Ireno Prijović.
Sklepe, navedene pod točkama 2 in
4 dnevnega reda predlagata uprava in nadzorni svet, sklepa pod točkama 3 in 5 dnevnega reda, pa nadzorni svet. Na podlagi
304. člena ZGD-1 bo na 20. skupščini delničarjev družbe PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, prisostvoval
notar Bojan Podgoršek iz Ljubljane.
Informacije za delničarje:
Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo in informacij
v zvezi s skupščino
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Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, besedilom
predlaganih sprememb Statuta z obrazložitvami, čistopisom Statuta, letnim poročilom, poročilom nadzornega sveta, izjavo
o upravljanju in drugimi gradivi iz drugega
odstavka 297. a člena ZGD-1, je na vpogled
delničarjem družbe v informacijski pisarni
na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 50, vsak delovni dan od dneva objave
sklica do dneva zasedanja skupščine, od
10. do 13. ure, in na spletni strani družbe
http://www.petrol.si. Sklic skupščine, obrazložitev predlogov sklepov, besedilo predlaganih sprememb Statuta in ostalo gradivo
je objavljeno tudi na spletnih straneh Ljub
ljanske borze d.d. (http://seonet.ljse.si). Informacije iz tretjega odstavka 296. člena
ZGD-1 ter izčrpne informacije o pravicah
delničarjev v zvezi s podajanjem zahteve za
dodatne točke dnevnega reda, podajanjem
nasprotnih predlogov sklepov, volilnih predlogov ter pravicah delničarjev do obveščenosti (prvi odstavek 298. člen, prvi odstavek
300. člena, 301. člen in 305. člen ZGD-1) so
objavljene na spletni strani družbe.
Zahteve in predlogi delničarjev
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 priložiti predlog
sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali
če skupščina pri posamezni točki dnevnega
reda ne sprejema 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 sporočijo tudi po elektronski pošti, na elektronski
naslov skupscina@petrol.si.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo pisne predloge
sklepov in 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. Predloga o volitvah delničarju skladno s 301. členom ZGD-1 ni potrebno utemeljiti. 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. Delničarji
lahko predloge sklepov in volilne predloge
družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na
elektronski naslov skupscina@petrol.si.
Zahteve za dodatno točko dnevnega
reda in predlogi sklepov ter volilni predlogi,
ki se družbi sporočijo po elektronski pošti,
morajo biti posredovane v skenirani obliki
kot priponka, vsebovati pa morajo lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah
pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja.
Družba ima pravico do preveritve identitete
delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog po elektronski pošti,
ter avtentičnosti njegovega podpisa.
Delničarjeva pravica do obveščenosti
Delničarji lahko na skupščini postavljajo
vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah

družbe, če so potrebni za presojo dnevnega
reda, ter izvršujejo svojo pravico do obveščenosti v skladu s 1. odstavkom 305. člena
ZGD-1.
Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki prijavijo svojo udeležbo na skupščini
tako, da uprava prejme njihovo prijavo najmanj tri dni pred skupščino, to je do vključno
3. 5. 2010, in ki so kot imetniki delnic vpisani
v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec dneva 2. 5. 2010.
Prijava se pošlje po pošti na naslov Petrol
d.d., Ljubljana, Uprava družbe – za skupščino, Dunajska cesta 50, 1527 Ljubljana. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev. Upoštevane in
veljavne bodo samo prijave z originalnimi
podpisi.
Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da se v njegovem imenu udeleži
skupščine in uresničuje njegovo glasovalno
pravico. Pooblastilo mora biti pisno in ga je
potrebno predložiti družbi, kjer ostane shranjeno. Obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščencu je dostopen
na spletni strani družbe, vsak delničar pa
ga lahko brezplačno pridobi tudi na sedežu
družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 50 (informacijska pisarna), vsak delovni dan od
dneva objave sklica, do dneva zasedanja
skupščine, od 10. do 13. ure. Pooblastilo
je lahko posredovano družbi tudi po elektronski pošti na elektronski naslov, skupscina@petrol.si, in sicer v skenirani obliki
kot priponka, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah
pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja.
Družba ima pravico do preveritve identitete
delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti, ter
avtentičnosti njegovega podpisa. Delničarji
lahko pooblastilo na enak način, kot so
ga podali, do dneva skupščine kadarkoli
prekličejo.
Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali
pooblaščenci, se morajo na zahtevo izkazati
z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz
sodnega registra.
Na dan sklica skupščine ima družba
2.086.301 navadnih imenskih kosovnih
delnic. Skladno z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas
na skupščini. Na dan sklica skupščine ima
družba 24.703 lastnih delnic, ki nimajo glasovalnih pravic.
Vljudno prosimo udeležence, da se ob
prihodu na skupščino evidentirajo v sprejemni pisarni skupščine, in sicer eno uro pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
na seznamu prisotnih delničarjev potrdili
svojo prisotnost in prevzeli gradivo, potrebno za glasovanje.
V primeru, da ob napovedanem času
skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne, ob 12. uri,
v istih prostorih. V tem primeru bo skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih ali
zastopanih delničarjev.
PETROL,
Slovenska energetska družba, d.d.,
Ljubljana
predsednik uprave
Aleksander Svetelšek
članica uprave Marija Lah
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Objave po Zakonu
o gospodarskih zbornicah
Ob-2456/10
Na podlagi 10. člena Zakona o gospodarskih zbornicah (Uradni list RS, št. 60/06,
št. 110/09, v nadaljevanju: »ZGZ«) družbi
Data d.o.o., Dunajska cesta 136, 1000 Ljub
ljana, in Jupiter international d.o.o., Ljub
ljana, Dunajska cesta 158, 1000 Ljubljana,
sklicujeta
ustanovno skupščino
zbornice za pospeševanje podjetništva,
ki bo dne 6. 4. 2010, ob 12. uri, v poslovnih prostorih družbe Data, d.o.o., Dunajska 136, 1000 Ljubljana.
Dnevni red:
1. Izvolitev organov ustanovne skupščine.
2. Sprejem statuta.
3. Izvolitev predsednika Zbornice.
4. Izvolitev članov upravnega odbora
Zbornice.
5. Izvolitev članov nadzornega odbora
Zbornice.
6. Določitev članarine in pristopnine za
leto 2010.
7. Razno.
Ustanovne skupščine se lahko udeležijo
vse pravne in fizične osebe, ki so v skladu z določili ZGZ lahko člani gospodarske
zbornice.
Na ustanovni skupščini se sprejme statut
in izvoli organe zbornice z večino glasov.
Pravico udeležbe na ustanovni skupščini
in uresničevanja glasovalne pravice imajo
samo tiste osebe, ki bodo do vključno 5. 4.
2010 prijavile svojo udeležbo na naslov:
Data d.o.o., Dunajska cesta 136, 1000 Ljub
ljana, ali e-naslov: ales.zevnik@data.si.
Predlog statuta in druga gradiva za ustanovno skupščino ter dodatne informacije so
bodočim članom Zbornice za pospeševanje podjetništva na voljo na sedežu družbe
Data, d.o.o., Dunajska 136, 1000 Ljubljana,
vsak delavnik, od 8. do 16. ure.
Sklicatelja:
Data d.o.o.
Jupiter international d.o.o.
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Zavarovanja terjatev
SV 37/2009
Ob-2446/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Zlatke Repolusk,
Radlje ob Dravi, opr. št. SV 37/2009 z dne
10. 3. 2010 je bila nepremičnina – stanovanje z identifikacijsko številko – 804.605-33,
kar v naravi predstavlja stanovanje, št. 11,
v skupni izmeri 60,56 m2, v stavbi na naslovu Partizanska ul. 12, 2360 Radlje ob Dravi,
s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih delih in, naprava pridobljena, na podlagi pogodbe o nakupu in prodaji nepremičnine, z dne 24. 2. 2010, ki jo je Rek Bojan,
enotna matična številka 1706982500412,
davčna številka 71488901, stanujoč Spodnji trg 46, 2367 Vuzenica, zastavil v korist
banke – upnice Nove Ljubljanske banke,
d.d., matična številka 5860571, Trg republike 2, 1000 Ljubljana, poslovalnica Radlje ob
Dravi, Mariborska cesta 7, za zavarovanje
neposredno izvršljive denarne terjatve v višini 40.800,00 EUR, po obrestni meri Euribor
+ 2,25% letno, za obračun obresti v prvem
6-mesečnem obdobju, od vključno dneva
sklenitve te pogodbe pa do dne 9. 9. 2010,
se uporablja Euribor za 6-mesečne depozite, interkalarne obresti, obračun obresti
vse kot je določeno v 1. členu kreditne pogodbe. Mesečna obveznost znaša na dan
sklenitve te pogodbe ob predpostavki, da je
kredit črpan v celoti, 197,96 EUR. Zamudna
obrestna mera in vsi drugi pribitki ter stroški,
vse kot je natančno določeno v 1. členu kreditne pogodbe, z rokom vračila, pri čemer 1.
mesečna obveznost zapade v plačilo 30. 4.
2010 in zadnji obrok dne 31. 3. 2035.
SV 674/10
Ob-2447/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Sikoška iz
Ljubljane, opr. št. SV-674/10 DK-62/10 z dne
23. 2. 2010, je bila nepremičnina – dvoinpolsobno stanovanje, št. 16, v skupni izmeri
76,51 m2, ki se nahaja v tretjem nadstropju
stanovanjske hiše, na naslovu Osenjakova
ulica 8, v Ljubljani, ki stoji na parc. št. 1591
in parc. št. 1595, vpisani v k.o. Slape, in je
na podlagi prodajne pogodbe z dne 6. 4.
1993, številka 1428/02-žp, sklenjene med
Hegler Igorjem, roj. 11. 8. 1964, stanujočim
Osenjakova ulica 8, Ljubljana, kot kupcem,
in RS, Ministrstvo za obrambo, Ljubljana,
Kardeljeva ploščad 25, kot prodajalcem, zastavljeno v korist Ivanković Filipa, roj. 28. 11.
1964, stanujočega Beblerjev trg 14, Ljub
ljana, EMŠO 2811964500237, za zavarovanje denarne terjatve v višini 37.200,00 €
s pripadki, napram dolžniku Hegler Igorju,
stanujočem Osenjakova ulica 8, Ljubljana.
SV 154/10
Ob-2448/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Drage Intihar iz
Cerknice, opr. št. SV 154/10DK 3/10 z dne
24. 3. 2010, je bil posamezen del stavbe
številka 1676-1473-25, v stavbi na naslovu
Cerknica, Cesta 4. maja 50 B, 1380 Cerknica, stoječi na parceli številka 31/6, katastr-

ska občina 1676 Cerknica, v lasti zastavitelja Okoren Branka, roj. 19. 1. 1966, stanujoč
Medvode, Medvoška cesta 14, 1215 Medvode, in Okorn Natalije, roj. 2. 1. 1979, stanujoče Žižki 39a, 9232 Črenšovci, na podlagi
prodajne pogodbe 5453569-2010-2Z z dne
19. 2. 2010, in aneksa številka 1, k prodajni pogodbi številka 5453569-201-2Z z dne
16. 3. 2010, zastavljeno v korist upnice SKB
banke d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, 1513
Ljubljana, matična številka 5026237000,
za zavarovanje denarne terjatve, v višini
65.000,00 EUR s pripadki, ki zapade v plačilo najkasneje dne 28. 3. 2035.
SV 185/10
Ob-2449/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Kosija iz Maribora, opr. št. SV 185/10, z dne 24. 3. 2010,
je nepremičnina, enosobno stanovanje,
št. 14, v izmeri 38,02 m2, v III. nadstropju
– mansardi, večstanovanjske stavbe v Mariboru, Smoletova ulica 10, stoječe na parc.
št. 442, vpisani pri vl. št. 1113, k.o. Tabor,
katere lastnika vsak do 1/2 sta na podlagi
kupoprodajne pogodbe, z dne 19. 4. 2009,
Dejan Edelsbruner in Jasna Paluc, oba stanujoča Smoletova ulica 10, 2000 Maribor,
zastavljena v korist upnice Raiffeisenbank
Leibnitz eGen, Bahnhofstrasse 2, Lipnica,
Republika Avstrija, en. id. št. 1870777, za
zavarovanje denarne terjatve do dolžnikov
Dejana Edelsbrunerja in Jasne Paluc, oba
stanujoča Smoletova ulica 10, 2000 Maribor,
v višini 20.000,00 EUR s pripadki.
SV 253/10
Ob-2483/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Majde Lokošek
iz Domžal, opr. št. SV 253/10, DK 15/10,
z dne 25. 3. 2010, je bilo enosobno stanovanje št. 9, z ident. št. 1943-916-9, k.o. Dob,
v izmeri 35,30 m2, ki se nahaja v večstanovanjski stavbi, na naslovu Ulica 7. avgusta
11, 1233 Dob, ki leži na parc. št. 50/3, k.o.
Dob, s pripadajočo kletjo, ter last zastaviteljice Dečman Marjete do 1/1, zastavljeno v korist Unicredit banke Slovenija d.d.,
Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, matična
številka 5446546000, za zavarovanje terjatve v višini 70.000,00 EUR s pp.
SV 257/2010
Ob-2484/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Ksenije Košar Bratuša iz Maribora, opr. št. SV 257/2010 z dne
29. 3. 2010, je stanovanje številka 19, v IV.
nadstropju, v skupni izmeri 26,93 m2, ki se
nahaja v stanovanjski stavbi, na naslovu
Smetanova ulica 036, 2000 Maribor, ki stoji
na parceli številka 1471, katastrska občina Koroška vrata, katerih lastnik je Andrej
Šramel, EMŠO 2312964501075, stanujoč
Smetanova ulica 036, 2000 Maribor, do celote, na podlagi originalne overjene prodajne pogodbe številka 4918/93, z dne 24. 1.
1994, z Aneksom k prodajni pogodbi z dne
13. 4. 1994, sklenjene med Občino Mari-

bor, kot prodajalko, in Šramel Andrejem, kot
kupcem, zastavljeni v korist Abanke Vipa
d.d., Slovenska cesta 058, Ljubljana, matična številka 5026024000, za zavarovanje
izvršljive denarne terjatve do najvišjega zneska 250.000,00 EUR s pp.
SV 658/2010
Ob-2485/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane, opr. št. SV-658/2010, z dne 29. 3.
2010, je bilo dvosobno stanovanje, št. 20/IV,
v izmeri 59,10 m2, ki se nahaja v IV. nadstropju stanovanjskega bloka, na naslovu Polje
Cesta VI/8, Ljubljana, stoječega na parc.
št. 558/1, k.o. 1772 Slape, skupaj s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih
delih zgradbe, v solasti zastaviteljev Željka
Dragaša in Spomenke Dragaš, oba Ljub
ljana, Polje, Cesta VI/8, vsakega do 1/2,
na podlagi prodajne pogodbe z dne 23. 2.
2000, sklenjene s prodajalcema Dijano Šabić in Sabitom Šabićem, oba Polje Cesta
VI/8, Ljubljana, zastavljeno v korist banke
BKS Bank AG, St. Veiter Ring 43, 9020 Celovec, Avstrija, enolična identifikacijska številka 1901095, za zavarovanje denarne terjatve v višini 105.000,00 EUR, s pripadki.
SV 236/10
Ob-2491/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Mateje Andrejašič,
opr. št. SV 236/10, z dne 30. 3. 2010, sta nepremičnini, dvosobno stanovanje, v drugem
nadstropju poslovno-stanovanjske stavbe,
z naslovom Trg svobode 31, Tržič, s številko
stavbe 472, v k.o. Tržič (2143-472), stoječe na parc. št. 298/2, parc. št. 298/3, parc.
št. 298/4, parc. št. 299/2 in parc. št. 299/3,
k.o. Tržič, Okrajnega sodišča v Kranju, v lasti
Andreja Jankovića, Muzejska ulica 9, Tržič,
na podlagi notarskega zapisa kupoprodajne
pogodbe s klavzulo neposredne izvršljivosti z dne 12. 3. 2010, opr. št. SV 195/10,
s prodajalko Marijo Valjavec, Trg svobode
31, Tržič, ter stanovanje v izmeri 55,63 m2,
v večstanovanjski stavbi, z naslovom Koroška cesta 18, Tržič, stoječi na parc. št. 125/1,
parc. št. 125/2 in parc. št. 125/3, k.o. Tržič,
Okrajnega sodišča v Kranju, s številko stavbe
575, v k.o. Tržič (2143-575), v lasti Andreja
Jankovića, Muzejska ulica 9, Tržič, na podlagi pogodbe o prodaji in nakupu stanovanja
št. ST 18/2004, z dne 21. 10. 2004, sklenjene
s prodajalko Bombažno predilnico in tkalnico
Tržič, d.d., Predilniška cesta 16, Tržič, zastavljeni v korist Unicredit Banke Slovenija d.d.,
Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, matična
št. 5446546000, za zavarovanje njene terjatve v višini 108.000,00 EUR, z obrestno mero
6-mesečni Euribor, ki se zaokroži na osminko
navzgor + 2,20% letno, z zapadlostjo zadnje
anuitete 31. 3. 2040, z možnostjo odpoklica
terjatve s strani banke v primerih iz 18. točke
pogodbe o dolgoročnem kreditu št. KR01
273932010, z vsemi pripadki ter morebitnimi
stroški, ki bi jih banka imela z uveljavljanjem
vračila terjatve.
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Objave sodišč
Izvršbe
In 1296/2007
Os-2138/10
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 16. 1. 2008, opr. št. In 1296/2007, je
bil dne 9. 9. 2009 opravljen v korist upnika SPL Ljubljana d.d., Frankopanska 18a,
Ljubljana, rubež stanovanja št. 20, v izmeri
59,10 m2 (s pripadajočo kletjo) v 4. nadstropju stanovanjskega bloka A-4, na parceli
št. 551/1 in 554, k.o. Slape, last dolžnika
Dragaš Željko in Spomenka Dragaš, oba
Polje c. VI/8, Ljubljana – Polje.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 2. 2010
In 1403/2007
Os-2139/10
Izvršitelj Goran Ivkovič je dne 29. 9.
2008, s pričetkom ob 10. uri, opravil rubež
nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiški knjigi,
in sicer stanovanja št. 20, v izmeri 59,10 m2
(s kletjo) v IV. nadstropju stanovanjskega
bloka A-4, v stanovanjski soteski MS-6 Slape, na naslovu Polje cesta VI/8.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 2. 2010
In 137/2005, 136/2005
Os-2260/10
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča v Šmarju pri Jelšah, opr. št.
In 137/2005 z dne 10. 7. 2007 in In 136/2005
z dne 10. 7. 2007, je bil dne 20. 12. 2007
opravljen v korist upnika Pivovarna Laško
d.d., Trubarjeva 28, Laško, rubež trisobnega stanovanja, št. 9, ki se nahaja v II. nadstropju stanovanjskega bloka, na naslovu
Celjska c. 11, Rogatec, ki obsega kuhinjo,
v izmeri 8,64 m2, sobo v izmeri 8,97 m2, sobo
v izmeri 14,42 m2, sobo v izmeri 11,76 m2,
hodnik v izmeri 5,11 m2, kopalnico z WC
v izmeri 3,21 m2, balkon v izmeri 3,28 m2,
kletni prostori v izmeri 2,6 m2, ki ni vpisano
v zemljiško knjigo in je last dolžnice Tomislave Završki, Celjska c. 28, Rogatec.
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 5. 3. 2010

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 22233/2008
Os-8541/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Mestne občine Ljubljana, Mestni trg
1, Ljubljana, ki jo zastopa odvetnica Nataša
Platovšek, Letališka 32, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine za nepremičnino,
enosobno stanovanje, v dvoriščnem traktu
v pritličju, na parc. št. 304, vpisano v vl.
št. 126, k.o. Gradišče I, dne 28. 10. 2009,
pod opr. št. Dn 22233/2008, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine:
– pogodbe št. 37/90-BM z dne 23. 7.
1991, sklenjene med prvopogodbeno stran-

ko Cilenšek Danielom, Rimska 5a, Ljub
ljana, drugopogodbeno stranko Občino
Ljubljana Center, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana, in tretjopogodbeno stranko
Sklad stavbnih zemljišč Ljubljana, Tomšičeva 6, Ljubljana, za nepremičnino, enosobno
stanovanje, v dvoriščnem traktu v pritličju,
na parc. št. 304, vpisano v vl. št. 126, k.o.
Gradišče 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 predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 12. 2009
Dn 21481/2006
Os-1947/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Hypo Leasing, podjetje za financiranje
d.o.o., Dunajska cesta 117, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine za nepremičnino,
stanovanje št. P14, v pritličju, na naslovu
Brilejeva ulica 13, Ljubljana, z ident. št. 3.E,
vpisano v podvl. št. 3002/6, k.o. Dravlje, dne
4. 2. 2010, pod opr. št. Dn 21481/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– prodajne pogodbe št. 82-7224 z dne
31. 3. 1982, sklenjene med SOZD ZGP Giposs, Dvoržakova 5, Ljubljana (kot prodajalcem) in Rome Bistro, Prijateljeva ul. 11/a,
Ljubljana (kot kupovalko), za nepremičnino,
ki ima sedaj ident. št. 3.E, vpisano v podvl.
št. 3002/6, k.o. Dravlje,
– menjalne pogodbe z dne 25. 3. 1996,
sklenjene med SCT Stanovanjski inženiring,
d.o.o., Štihova 26, Ljubljana (kot prvopogodbena stranka) in Rome Bistro, Prijateljeva
11/a, Ljubljana (kot drugopogodbena stranka), za nepremičnino, ki ima sedaj ident.
št. 3.E, vpisano v podvl. št. 3002/6, 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 25. 2. 2010
Dn 28669/2008
Os-2082/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Dejana Rugla, Medvedova 12, Ljubljana, ki ga
zastopa odvetnik Drago Čučnik, Stari trg 2,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za
nepremičnino, poslovni prostor, na naslovu Celovška cesta 68, Ljubljana, z idnet.
št. 901.E, vpisano v podvl. št. 222/2, k.o.
Spodnja Šiška, dne 11. 1. 2010, pod opr.

št. Dn 28669/2008, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– kupoprodajne pogodbe z dne 22. 12.
2003, sklenjene med LOOL-LOOK optika
d.o.o., Podutiška cesta 46, Ljubljana (kot
prodajalcem) in Rugel Dejanom, Medvedova 12, Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 901.E, vpisano
v podvl. št. 222/2, k.o. Spodnja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 3. 2010
Dn 28909/2008
Os-2083/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Brumen Berte, Šišenska cesta 9a, Ljub
ljana, ki jo zastopa Arkada nepremičnine
d.o.o., Celovška 185, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino,
garažo št. 3, na naslovu garažna stavba
ob Tugomerjevi ulici v Ljubljani, z ident.
št. 3.E, vpisano v podvl. št. 4989/3, k.o.
Zgornja Šiška, dne 13. 1. 2010, pod opr.
št. Dn 28909/2008, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o nakupu garaže, št. G-368/67
z dne 11. 5. 1967, sklenjene med poslovnim
združenjem Giposs, Ljubljana, ki ga zastopa
Stanovanjsko gospodarstvo Standard, Celovška c. 87, Ljubljana (kot prodajalcem) in
Pleško Francem, Tugomerjeva 8, Ljubljana
(kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 3.E, vpisano v podvl. št. 4989/3,
k.o. Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 3. 2010
Dn 25840/2008
Os-2084/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Ane Švajger, Tržaška cesta 55, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, stanovanje št. 6, v 2. nadstropju
s shrambo št. 6, v kleti, na Tržaški cesti 55,
v Ljubljani, ident. št. 6.E, vpisano v podvl.
št. 4766/6, k.o. Vič, dne 3. 2. 2010, pod opr.
št. Dn 25840/2008, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne in prodajne pogodbe št. 10/68,
z dne 22. 1. 1969, sklenjene med GP Tehnograd Ljubljana (kot prodajalcem) ter Švajger
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Ano in Markom, oba Cankarjeva 10, Ljub
ljana (kot kupcema), za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 6.E, vpisano v podvl.
št. 4766/6, 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 3. 3. 2010
Dn 14500/08
Os-2252/10
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Mojci
Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Milana Ledineka, nazadnje stanujočega Stantetova ulica 32, Maribor, oziroma sedaj dedinje
Verene Breindl, stanujoče Neuenerstrasse
1, Neuried, Nemčija, ki jo zastopa Ramzes
d.o.o., Podgrajsova ulica 12, Maribor, po
direktorju Borisu Faninu, za vpis lastnisnke pravice na nepremičnini, pripisani podvl.
št. 1964/85, k.o. Spodnje Radvanje, v korist predlagateljice, Zofije Ledinek, nazadnje
stanujoče Stantetova ulica 32, Maribor, Vlaste Breindl, stanujoče v Nemčiji, in Vilibalda Ledineka, stanujočega Areška cesta 11,
Ruše, za vsakega v višini 1/4 celote, pod
opr. št. Dn 14500/08, dne 1. 2. 2010, izdalo
sklep o začetku postopka za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
št. 3271-752/41, z dne 27. 12. 1982, sklenjene med prodajalko Samoupravno stanovanjsko skupnostjo Maribor, po pooblaščeni delovni organizaciji Staninvest Maribor, Grajska
ulica 7, ki jo je zastopal direktor Ivan Grauf, in
kupci Milanom Ledinekom, roj. 30. 12. 1930,
Zofijo Ledinek, roj. 2. 5. 1933, Vlasto Breindl,
roj. 25. 10. 1956, in Vilibaldom Ledinekom,
roj. 29. 4. 1960, stanujočimi Areška cesta 11,
Ruše, s katero je prodajalec kupcem prodal
stanovanje št. 17, v II. nadstropju objekta »C«
Nova vas II, Stantetova ulica 32, Maribor, na
parc. št. 1009, k.o. Spodnje Radvanje, in na
tem dovolil vknjižbo lastninske pravice v korist kupcev, vsakega do 1/4 celote.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki 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, Zofije Ledinek, Vlaste
Breindl in Vilibalda Ledineka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 15. 3. 2010
Dn 18681/08
Os-2335/10
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Lancom d.o.o., Tržaška cesta 63, Maribor, ki ga
po pooblastilu zastopa odvetnik Ivan Gorjup
in ostali, Ulica Vita Kraigherja 1, Maribor, za
vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini,
pripisani podvl. št. 947/3, k.o. Razvanje, pod
opr. št. Dn 18681/08, dne 5. 3. 2010 izdalo
sklep o začetku postopka za vzpostavitev
zemljiškoknjižnih listin:
– prodajne pogodbe z dne 18. 11. 1991,
sklenjene med prodajalcem Špedtrans Maribor d.o.o., Tržaška cesta 37a, Maribor, in
kupcem Lancom d.o.o., Tržaška cesta 61,
Maribor, za nepremičnino, poslovne prostore
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v objektu transporterjev, v izmeri 88,80 m2,
na parc. št. 579/2, k.o. Razvanje in
– kupoprodajne pogodbe št. PO-277/93,
z dne 15. 9. 1993, sklenjene med prodajalcem Lancom d.o.o., Tržaška cesta 1, Maribor, ki ga je zastopal direktor Jože Jurgec, in
kupcem Vektor d.o.o., Ljubljana, Jesenkova
3, ki ga je zastopal direktor Zdenko Pavček,
s katero je prodajalec kupcu prodal poslovne prostore v objektu transporterjev na par.
št. 579/2, k.o. Razvanje, v izmeri 88,80 m2
in na njih dovolil vknjižbo lastninske pravice
v korist kupca.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 5. 3. 2010
DN 914/2009
Os-1733/10
Pri tem sodišču se je s sklepom z dne
9. 12. 2009 začel postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine kupoprodajne pogodbe z dne 17. 12. 1998, sklenjene med
Časar Urško, Izlake 19, Izlake, in Baš Renato, Cesta zasavskega bataljona 20, Litija, za nepremičnino, stanovanje, z ident.
št. 1871-3674-8.E, ki se nahaja v 3. etaži
večstanovanjske hiše, Opekarna 37, Trbovlje, in ki skupaj s pripadajočima pomožnima
prostoroma št. 9, v 1. etaži, meri 70,18 m2, in
ima interno številko 7, ter se nahaja v večstanovanjski hiši Opekarna 37, Trbovlje, ki
stoji na parc. št. 2132.S, k.o. Trbovlje.
Original pogodbe se je po izjavi predlagatelja Spekter, d.o.o., Trbovlje, Trg revolucije 7, ki ga zastopa odvetnik Ostrožnik
Sašo, Kešetovo 4, Trbovlje, izgubil.
Na navedeni nepremičnini je predlagana vknjižba lastninske pravice v korist Baš
Renate, Opekarna 37, Trbovlje, do celote.
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
listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 5. 2. 2010
Dn 7499/2009
Os-2440/10
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici Tanji Dolar Božič, v zemljiško
knjižni zadevi, začeti na predlog Radič Marije, Na otoku 9, 3000 Celje, za vknjižbo
lastninske pravice, za nepremičnino, id.
št. 1.E, vpisano pri vl. št. 1489/2, k.o. Celje,
izdalo sklep Dn. št. 7499/09, z dne 18. 2.
2010, s katerim je začelo postopek za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, izgubljene
darilne pogodbe z dne 22. 2. 1993, sklenjene med Anito Drame, kot darovalko, in
Alenko Juhant, kot obdarjenko.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj navedeni nepremičnini, vpisani pri vl.
št. 1489/2, k.o. Celje, se zahteva v korist
osebe Radič Marije, Na otoku 9, 3000 Celje, roj. 1. 2. 1946, in Žutič Mato, Na otoku
9, 3000 Celje, roj. 17. 2. 1957, za vsakega
do ene polovice.
Poziva se vse morebitne imetnike pravic,
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 tega postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 23. 3. 2010
Dn 98/2009
Os-2459/10
Okrajno sodišče na Jesenicah je
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Suzane Radman in Bora Radmana, oba Cesta maršala Tita 2, Jesenice, zaradi vpisa
lastninske pravice na stanovanju, z identifikacijsko št. 2175-1086-27.E, pri podvl.
št. 2040/38, k.o. Jesenice, s sklepom opr.
št. Dn. št. 98/2009, z dne 24. 3. 2010, začelo
postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, to je pogodbe št. ISP 168/92-G, o prodaji
stanovanja z dne 11. 9. 1992, sklenjene med
prodajalko Železarno Jesenice, d.o.o., Jesenice, in kupcem Vejsilom Horozovićem, Titova 2, Jesenice, s katero prodajalka prodaja
stanovanje št. 28, v 6. nadstropju stanovanjske hiše na Jesenicah, Titova 2.
Na podlagi navedene pogodbe se predlaga prenos lastninske pravice v vrsti večkratnih zaporednih prenosov na stanovanju
27.E, pri podvl. št. 2322/27, k.o. Jesenice,
v korist predlagateljev Suzane Radman in
Bora Radmana, oba Cesta maršala Tita 2,
Jesenice, za vsakega do 1/2, predložena
listina pa ni izvirnik.
S tem oklicem se poziva vse morebitne imetnike pravic, da v skladu z določbo
237. člena Zakona o zemljiški knjigi 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 predlagateljev
postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 24. 3. 2010
N 47/2008
Os-2117/10
Okrajno sodišče v Kranju, na predlog
Bojana Miheliča, Kebetova ulica 20, Kranj,
oklicuje začetek postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 27. 10. 1963, sklenjene med
Stanovanjsko zadrugo Iskra Kranj, Savska
loka 4, Kranj, kot prodajalko, in Anico Trelc,
Trojarjeva 31, Kranj, kot kupovalko, za stanovanje št. 15, v 5. etaži, s kletjo, v 1. etaži,
večstanovanjskega objekta Kebetova ulica
20, Kranj, v izmeri 58,98 m2, označenem
z ident. št. 15.E.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Bojana Miheliča, roj. 31. 1. 1957,
Kebetova ulica 20, Kranj.
Okrajno sodišče poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost
podatkov o vsebini pogodbe oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 8. 3. 2010
N 46/2008
Os-2136/10
Okrajno sodišče v Kranju, na predlog
Avdija Muharemovića in Mirsade Muharemović, oba Planina 35, Kranj, oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine: pogodbe o prodaji stanovanja z dne
17. 3. 1993, sklenjene med Iskro Števci
Kranj, d.o.o., Savska loka 4, Kranj, kot prodajalcem, in Sašo Potočnik, kot kupovalko,
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za stanovanje št. 5, v 4. etaži, s kletjo v 1.
etaži, večstanovanjskega objekta Planina
35, Kranj, v izmeri 74,79 m2, označenem
z ident. št. 5.E.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist Avdija Muharemovića, roj. 1. 7.
1956, Planina 35, Kranj, in Mirsade Muharemović, roj. 3. 5. 1962, Planina 35, Kranj,
vsak do 1/2.
Okrajno sodišče poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost
podatkov o vsebini pogodbe oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 8. 3. 2010
N 59/2008
Os-2155/10
Okrajno sodišče v Kranju, na predlog
Darje Čahuk in Zlata Čahuka, oba Kidričeva
cesta 19, Kranj, oklicuje začetek postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. VIII-299/1-93, z dne
29. 9. 1993, sklenjene med Kemično tovarno Podnart, d.d., kot prodajalko, ter Zlatom
Čahukom in Darjo Čahuk, oba Kidričeva
ulica 19, Kranj, kot kupca, za stanovanje
št. 206, v 4. etaži, s kletjo v 1. etaži, večstanovanjskega objekta, Kidričeva cesta
19, Kranj, v izmeri 90,81 m2, označenem
z ident. št. 206.E.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Zlata Čahuka, roj. 24. 5. 1962, Kidričeva cesta 19, Kranj, in Darje Čahuk,
roj. 25. 5. 1967, Kidričeva cesta 19, Kranj,
vsak do 1/2.
Okrajno sodišče poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost
podatkov o vsebini pogodbe oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 8. 3. 2010
Dn 22559/2009
Os-2426/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Farčnik Barbare, Stražarjeva 20b, Ljubljana,
ki jo zastopa odvetnica Marta Petrovčič iz
Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri
nepremičnini z ident. št. 7.E, vpisani v podvl. št. 1760/7, k.o. Moste, dne 10. 3. 2010,
pod opr. št. Dn 22559/2009, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pogodbe o prodaji stanovanja
št. 358/91 z dne 18. 11. 1991, sklenjena
med Občino Ljubljana Moste-Polje, Proletarska c. 1, Ljubljana, kot prodajalko, in Antonijo Žurman, Pokopališka 2, Ljubljana, kot
kupovalko, za nepremičnino z ident. št. 7.E,
vpisani v podvl. št. 1760/7, k.o. Moste.
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 predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 3. 2010
Dn 22866/2009
Os-2427/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,

v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Bergauer Antona, Fram 58a, Fram, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini
z ident. št. 67.E, vpisani v podvl. št. 4136/67,
k.o. Bežigrad, dne 8. 3. 2010, pod opr. št.
Dn 22866/2009, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe št. 913 z dne
22. 2. 1971 in aneksa z dne 23. 3. 1971,
sklenjena med Gradbenim podjetjem »Obnova«, Titova 39, Ljubljana, kot prodajalcem, ter Brankom in Miro Križanič, Apihova
19, Ljubljana, kot kupcema, za nepremičnino
ident. št. 67.E, vpisani v podvl. št. 4136/67,
k.o. Bežigrad,
– kupoprodajne pogodbe z dne 27. 3.
1986, sklenjene med Brankom in Mirjano
Križanič, Novakova 5, Ljubljana, kot prodajalcema, in Zdenko Kamnikar, Brilejeva 8,
Ljubljana, kot kupovalko.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 3. 2010
Dn 2856/2010
Os-2473/10
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiško
knjižni sodnici Mojci Perc, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Vasje Smole Dubrovnik, stanujoče Trg revolucije 4, Maribor, za
vknjižbo lastninske pravice na nepremičninah, pripisanih podvl. št. 836/8, 836/9, 836/10
in 836/11, vse k.o. Tabor, vse na deležu
12/144 celote vknjiženega imetnika Bojana
Dubrovnika, pod opr. št. Dn 2856/2010, dne
12. 3. 2010, izdalo sklep o začetku postopka
za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, darilne pogodbe, z dne 8. 7. 1985, sklenjene
med darilodajalcem Bojanom Dubrovnikom,
stanujočim Trg revolucije 4, Maribor, in darilojemalko Vasjo Smole Dubrovnik, stanujočo
Trg revolucije 4, Maribor, s katero je darilodajalec darilojemalki podaril lastno 1/12 štirisobnega stanovanja, trisobnega stanovanja
in dvosobnega stanovanja v II. nadstropju ter
dvosobnega stanovanja v mansardi stanovanjske hiše Maribor, Trg revolucije 4, stoječe
na parc. št. 194/1, kakor tudi 1/12 pravice
uporabe na parc. št. 194/1, vse vl. št. 836,
k.o. Tabor, in na vsem tem dovolil vknjižbo
lastninske pravice in pravice uporabe v korist
darilojemalke.
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 25. 3. 2010
Dn 1907/2009
Os-1764/10
Pri zemljiški knjigi Okrajnega sodišča
v Radovljici se je na predlog predlagateljev
1. Sava hoteli Bled, d.d., Cankarjeva cesta
6, Bled, 2. Planinc Antonije, Cesta Gorenjskega odreda 2, Bled, 3. Radolović Antona,
Cesta Gorenjskega odreda 16, Bled, in 4.
Gros Janeza, Cesta Gorenjskega odreda 2,
Bled, ki jih zastopa notar Stane Krainer iz
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Radovljice, na podlagi pogodbe o neodplačnem prenosu nepremičnin, z dne 31. 1. 1986,
sklenjene med Socialistično republiko Slovenijo, Izvršni svet, Ljubljana, Prešernova 8, ki
ga zastopa generalni sekretar Aleš Čerin, kot
prvopogodbeno stranko, in delovno organizacijo Hotelsko turistično podjetje Bled, Bled,
Cesta svobode 29, ki ga zastopa generalni
direktor Anton Ažman, kot drugopogodbeno
stranko, katere predmet so nepremičnine,
parc. št. 911/10, 911/1, 911/14, 914/2, 907/2
in 912/2, vpisane pri vl. št. 464, k.o. Želeče, in
nepremičnine, parc. št. 915/1, 915/2 in 915/3,
vpisane pri vl. št. 110, k.o. Želeče, in pogodbe o prodaji stanovanja, z dne 7. 6. 1993,
sklenjene med Hotelskim podjetjem Grand
hotel Toplice Bled p.o., Cesta svobode 12,
Bled, ki ga zastopa direktor Zvone Špec, kot
prodajalcem, in Gros Janezom, Bled, Cesta
Gorenjskega odreda 2, kot kupcem, katere
predmet je stanovanje, v stanovanjski hiši
Vila Marica na Bledu, Cesta Gorenjskega
odreda 2, ki leži na parc. št. 911/10, k.o. Želeče, s sklepom Dn. št. 1907/2009 z dne 16. 2.
2010, začel postopek vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, in sicer pogodbe o neodplačnem prenosu nepremičnin z dne 31. 1. 1986
in pogodbe o prodaji stanovanja z dne 7. 6.
1993, katerih predmet so zgoraj navedene
nepremičnine, zaradi vknjižbe etažne lastnine in lastninske pravice, in sicer pri parc.
št. 911/10, in stanovanjska stavba z ident.
št. 01389/ES, z naslovom Cesta Gorenjskega odreda 2, Bled, v k.o. Želeče:
1. vpis posameznih delov stavbe št. 1389
ES, k.o. Želeče, in otvoritev podvložkov:
št. dela 1 – stanovanje št. 1, v 1. in
2. etaži, v izmeri 110,15 m2, v podvložek
št. 1946/1,
št. dela 3 – stanovanje št. 3, v 1. in 4.
etaži, v skupni izmeri 125,04 m2, v podvložek št. 1946/3,
št. dela 4 – skupni prostori v izmeri
66,67 m2, v podvložek št. 1946/4,
2. pri osnovnem vl. št. 1946, k.o. Želeče,
in pri vl. št. 1946/4, k.o. Želeče:
vknjižba lastninske pravice v korist vsakokratnega lastnika:
– podvložka št. 1946/1, št. dela stavbe
1389-1 v deležu do 1/3,
– podvložka št. 1946/2, dela stavbe
1389-2 v deležu do 1/3,
– podvložka št. 1946/3, št. dela stavbe
1389-3 v deležu do 1/3,
3. pri podvložku št. 1946/1, k.o. Želeče,
pri št. dela stavbe 1389-1, vknjižba lastninske pravice v korist osebe:
Gros Janez, Cesta Gorenjskega odreda
2, 4260 Bled, EMŠO: 1812945500059, do
celote (1/1),
4. pri podvložku št. 1946/4, pri št. dela
stavbe 1389-3, vknjižba lastninske pravice
v korist osebe:
Radolović Anton,
Cesta
Gorenjskega odreda 16, 4260, Bled, EMŠO:
1201957501167, do celote (1/1),
ter pri nepremičninah parc. št. 911/14 in
911/17, k.o. Želeče, vknjižba lastninske pravice v korist oseb: Planinc Antonije, Cesta
Gorenjskega odreda 2, 4260 Bled, EMŠO:
1201957501167, do celote (1/1),
ter pri nepremičninah parc. št. 911/14 in
911/17, k.o. Želeče, vknjižba lastninske pravice v korist oseb: Planinc Antonije, Cesta
Gorenjskega odreda 2, 4260 Bled, EMŠO:
0509942505035, v deležu do 1/3, Radolović Antona, Cesta Gorenjskega odreda 16,
4260 Bled, EMŠO: 1201957501167, v deležu do 1/3,
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Gros Janeza, Cesta Gorenjskega odreda 2, 4260 Bled, EMŠO: 1812945500059,
v deležu do 1/3.
Imetnike pravic se poziva, da lahko v enem mesecu od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 16. 2. 2010
Dn 708/2010
Os-2458/10
Okrajno sodišče na Vrhniki, zemljiško
knjižna sodnica Karmen Rudolf Božič, na
predlog Orel d.o.o., Ljubljanska 16, Vrhnika,
ki ga zastopa direktor Jelko Orel, oklicuje
začetek postopka vzpostavitve listine, pogodbe o kupoprodaji poslovnega prostora
za gostinski lokal v bloku C v Logatcu, sklenjena dne 19. 12. 1985, med prodajalcem
Gradnik Logatec, podjetje za gradbene in
komunalne dejavnosti, in kupcem Integral
DO Golfturist, za nepremičnino, poslovni
prostor v etaži 1, v izmeri 97,35 m2, v stavbi Pavšičeva 32, Logatec, stoječi na parc.
št. 1554/53, k.o. Blekova vas, z identifikacijsko številko 2016-10-28.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Orel d.o.o., Ljubljanska cesta 16,
Vrhnika, na podlagi te prodajne pogodbe,
kupoprodajne pogodbe z dne 1. 7. 1996,
prodajne pogodbe z dne 19. 7. 2001 in pogodbe o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja
z dejanskim z dne 10. 2. 2010.
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 predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 24. 3. 2010

Amortizacije
N 181/2007
Os-2239/10
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani na predlog predlagatelja SRC.SI d.o.o., Tržaška
cesta 116, Ljubljana, ki ga zastopa odvetniška pisarna Jadek & Pensa d.n.o.- o.p.,
iz Ljubljane, teče postopek za razveljavitev dveh bianko menic, izdajatelja SRC.SI
d.o.o. Sodišče določa 60-dnevni rok, v katerem morajo sodišču priglasiti svoje pravice
upravičenci iz navedenih listin in v katerem
se lahko ugovarja zoper predlog za razveljavitev. Sodišče poziva, da naj se v istem
roku listine (menice) predložijo sodišču. Če
listine v navedenem roku sodišču ne bodo
predložene, bodo razveljavljene.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 3. 2010

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
O 271/50
Os-1771/10
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici je po
okrajnem sodniku Srečku Ritonji, v zapuščinski zadevi po pok. Jožetu Dekleva,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
kmetu iz Dolnje Bitnje 3/2, ki je umrl dne
7. 6. 1950, na podlagi 5. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) v zvezi s 163. členom Zakona
o dedovanju (ZD) sklenilo:
Dedinjam:
Danici Pečar, 152 Alameda Ave Toronto,
Ontario M6C 3X2, Canada, Stani Vonchina,
2001-3071 Glen Drive, Soqvitlan B.C. V3B
751, Canada in Zofiji Dekleva, 152 Alameda Ave, M6C 3X2, Toronto, Canada se
postavi začasno zastopnico, notarko mag.
Sonjo Železnik iz Ilirske Bistrice.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 19. 2. 2010
P 43/2010
Os-2233/10
Okrajno sodišče v Krškem je po sodniku
Bojanu Trampušu, v pravdni zadevi tožeče stranke Alojza Bogolina, stan. Drnovo
48, p. Leskovec pri Krškem, ki ga zastopa
odv. Drago Šribar iz Krškega, zoper tožene
stranke Štefko Čečelič, stan. Belokranjska
c. 85, p. Novo mesto, Sonjo Horvat, stan.
Pušča 83, p. Murska Sobota, Jožeta Urbanča, stan. Ulica ob kapelici 37, Pušča,
p. Murska Sobota, Marjana Urbanča, stan.
Glavna ulica 24, Pušča, p. Murska Sobota,
ter Marijo Baznik, stan. Drnovo 53, p. Leskovec pri Krškem, Nežo Čatešek, stan.
Ohio, ZDA, Hermana Urbanča, stan. Ohio,
ZDA in Janeza Urbanča, stan. Kanada, sedaj neznanega naslova, zaradi ugotovitve
lastninske pravice, vsp. 1.500,00 EUR,
izven naroka dne 16. 3. 201 sklenilo:
toženim strankam Mariji Baznik, stan.
Drnovo 53, p. Leskovec pri Krškem, Neži
Čatešek, stan. Ohio, ZDA, Hermanu Urbanču, stan. Ohio, ZDA in Janezu Urbanču,
stan. Kanada, sedaj neznanega naslova, se
postavi začasni zastopnik odv. Adam Molan
iz Krškega, ki bo zastopal tožene stranke
v pravdni zadevi z opr. št. P 43/2010.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 16. 3. 2010
P 29/2010
Os-2234/10
Okrajno sodišče v Krškem je po sodniku
Bojanu Trampušu v pravdni zadevi tožeče stranke Ane Somrak, stan. Ulica Anke
Salmičeve 55, p. Leskovec pri Krškem, ki
jo zastopa odv. Drago Šribar iz Krškega,
zoper toženi stranki Ivanu Lukančič, stan.
v ZDA, in Kristino Svatina, stan. Sp. St.
Grad 34, p. Krško, sedaj oba neznanega
naslova, zaradi ugotovitve lastninske pravice, vsp. 1.203,75 EUR, izven naroka dne
15. 3. 201 sklenilo:
toženima strankama Ivanu Lukančiču,
stan. v ZDA, in Kristini Svatina, stan. Sp.
St. Grad 34, p. Krško, sedaj oba neznanega naslova, se postavi začasna zastopnica
odvetnica Kristina Jalovec iz Krškega, ki bo
zastopala toženi stranki v pravdni zadevi
z opr. št. P 29/2010.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 16. 3. 2010
III D 593/2006
Os-1738/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni
sodnici mag. Nini Jerin, v zapuščinski zadevi po pok. Rahimić Pašanu, roj. 10. 1. 1954,
umrlem 3. 7. 2006, nazadnje stanujočem
v Ljubljani, Podgorica št. 113, državljan RS,
dne 17. 2. 2010, sklenilo, da se dediču
Muradifu Rahimiću, roj. 6. 10. 1975, v skladu s 4. točko drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku, v zvezi
s 163. členom Zakona o dedovanju, postavi

začasni zastopnik odvetnik Tomaž Čad, Miklošičeva 20, Ljubljana. Začasni zastopnik
ima v tem postopku pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika in bo dediča v skladu
s 83. členom Zakona o pravdnem postopku
zastopal od dneva postavitve in vse do takrat, dokler dedič, 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 17. 2. 2010
VL 18898/2009
Os-1769/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Občine Piran, Trartinijev
trg 2, Piran – Pirano, proti dolžniku Čazimi
Hašim, Obala 015, Portorož – Portorose,
zaradi izterjave 3.533,10 EUR, sklenilo:
dolžniku Čazimi Hašim, Obala 015, Portorož – Portorose na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi
odvetnica Marjana Manfreda, Vojkovo nabrežje 3, Koper.
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 14. 12. 2009
VL 62502/2009
Os-2078/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d.,
Ljubljanska c. 3a, Koper, proti dolžniku
Smaju Grabovac, Knobleharjeva ulica
24, Ljubljana – dostava, zaradi izterjave
60,27 EUR, sklenilo:
dolžniku Grabovac Smaju, Knobleharjeva ulica 24, Ljubljana, se na podlagi
4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi
s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv.
Aleš Avbreht, Šestova ulica 2, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 12. 2009
VL 170785/2009
Os-2081/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d.,
Ljubljanska cesta 3a, Koper – Capodistria,
proti dolžniku Maticu Zupančič, Via Martri
124, 30024 Musile di Piave, Italija, ki ga
zastopa odv. Jože Hribernik, Miklošičeva
20, Ljubljana, zaradi izterjave 511,67 EUR,
sklenilo:
dolžniku Maticu Zupančič, Via Martri
124, 30024 Musile di Piave, Italija, se na
podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena
Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi
s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
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Za začasnega zastopnika se postavi
Hribernik Jože, Miklošičeva 20, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 2. 2010
VL 83501/2009
Os-2153/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Sparkasse d.d., Cesta
v Kleče 15, Ljubljana, ki jo zastopa odvetnik
Peter Žagar, Dunajska 1, Ljubljana, proti
dolžniku Jadranu Urbič, Brent Road, United
Kingdom, zaradi izterjave 6.258,28 EUR
s pp, sklenilo:
dolžniku Urbič Jadranu, Brent Road,
United Kingdom, se na podlagi drugega
odstavka 146. člena Zakona o pravdnem
postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi
začasni zastopnik upravičen za sprejemanje pisanj.
Za začasnega zastopnika, upravičenega za sprejemanje pisanj, se postavi Igor
Klun, Dalmatinova 10, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 3. 2010
VL 155510/2009
Os-2253/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d., Ljub
ljanska c. 3a, Koper, proti dolžniku Borutu
Skok, Slamnikarska ulica 1, Mengeš, ki ga
zastopa odvetnica mag. Aleksandra Cvikl,
Kolodvorska 12a, Ljubljana – dostava, zaradi izterjave 857,73 EUR, sklenilo:
dolžniku Borutu Skok, Slamnikarska
ulica 1, Mengeš, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi
odvetnica mag. Aleksandro Cvikl, Kolodvorska 12a, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 1. 2010
VL 132638/2009
Os-2257/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d., Ljub
ljanska c. 3a, Koper, proti dolžniku Marku
Mrvelj, Ulica Ruške čete 9, Ruše, zaradi
izterjave 677,01 EUR, sklenilo:
dolžniku Marku Mrvelj, Ulica Ruške čete
9, Ruše, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem
postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi
začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Nikolaj Grgurevič, Mlinska 28/1, Maribor.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem ozi-

roma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 2. 2010
I 4423/2007
Os-2293/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnice NLB d.d. Ljubljana, Trg republike 2, Ljubljana – dostava, ki jo zastopa odvetnica Alenka Šušteršič, Slovenska
cesta 27, Ljubljana, proti dolžniku Darku
Tušar, Gornji trg 21, Ljubljana – dostava,
zaradi izterjave 1.070,47 EUR s pp, sklenilo:
dolžniku Darku Tušarju se na podlagi
82. člena Zakona o pravdnem postopku
postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi
odvetnica Eva Kukovec, Dalmatinova 10,
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 15. 3. 2010
VL 109109/2009
Os-2294/10
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 Anita Smole, Mariborska 1, Celje, proti
dolžniku Dejanu Aleksić, Goriška cesta 59,
Velenje, zaradi izterjave 7.717,30 EUR,
sklenilo:
dolžniku Dejanu Aleksić, Goriška cesta
59, Velenje, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem
postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi
začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi
Pahole Rudi, Bratov Mravljak 1, 3320 Velenje.
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 1. 12. 2009
VL 113582/2008
Os-2295/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Zavarovalnice Triglav, d.d.d,
Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, ki jo zastopa Anita Smole, Mariborska 1, Celje, proti
dolžniku Tomažu Kamenšek, Mlinska ulica
3, Loče, zaradi izterjave 3.427,60 EUR,
sklenilo:
dolžniku Tomažu Kamenšek, Mlinska
ulica 3, Loče, 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 Zlobec Aleksandra, Cankarjeva 9, 3000 Celje.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
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za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 12. 2009
IR 61/2009
Os-1965/10
Okrajno sodišče v Novi Gorici je po
okrajni sodnici Jadranki Arčon Jurman
v zadevi predloga za zavarovanje dokazov predlagatelja Karla Alojza Godniča,
Kostanjevica na Krasu 60, ki ga zastopa
odvetnica Tanja Marušič iz Nove Gorice, in
nasprotne stranke Vincenca Kogoja, Banjšice 114, Kal nad Kanalom, sedaj neznanega bivališča, oziroma njegovih neznanih
dedičev sklenilo:
na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem
postopku se nasprotni stranki Vincencu
Kogoju, Banjšice 114, Kal nad Kanalom,
sedaj neznanega bivališča, oziroma njegovim neznanim dedičem, postavi začasna
zastopnica odvetnica Vida Mali Lemut iz
Ajdovščine, Tovarniška 2/a. Začasna zastopnica bo zastopala nasprotno stranko
v postopku zavarovanja dokazov – zaslišanje prič v zadevi z opr. št. IR 61/2009, vse
dokler le-ta ali njen pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem oziroma dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči
sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 24. 2. 2010
P 134/2009
Os-1941/10
Na Okrajnem sodišču na Ptuju je v teku
pravdni postopek tožečih strank: 1. Mestna
občina Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj, in 2. Vrtec
Ptuj, Prešernova 29, Ptuj, ki ju zastopa odvetnica Metka Slanič iz Ptuja, zoper tožene
stranke: 1. Nada Podlogar, Dom upokojencev Tabor 10, Ljubljana, ki jo zastopa odvetnik Stanislav Klemenčič iz Ptuja, 2. Ljuba
David, Richard Wagnerstrasse 33, Graz,
Avstrija, 3. Michaela Jarnigg, Albertstrasse
10, Graz, Avstrija, 4. Paul Brugger, FranGruber Strasse 18/b, Salzburg, Avstrija,
5. Peter Borchardt, Golling 166, Golling,
Avstrija, 6. Helma Mayer, Buchkogelstrasse
59, Ferntz, Avstrija, 7. Norbert Popovic, Naglergasse 73, Graz, Avstrija, 8. Nikolaus Popovic, Am Schonbornground 6, Graz, Avstrija, 9. Astrid Polansky, Hochsteigasse 101,
Graz, Avstrija, 10. Roger Schwab, Rosenheingasse 101, Graz, Avstrija, 11. Magdalena Fuchs, Heimat 96, Berlin, Deutschland,
12. Georg Scheichenbauer, Hauptplatz 16,
Feldkirchen, Avstrija, 13. Christine Butka,
Dracshenstrasse 74, Wien, Avstrija, 14. Philipp Butka, Sechshauserstrasse 99/29,
Wien, Avstrija, Elina Butka, Draschenstrasse 74, Wien, Avstrija, zaradi izbrisa vknjižbe
lastninske pravice. Sodišče je v zadevi na
podlagi predloga tožečih strank v skladu
s 4. točko drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku toženi stranki
Georgu Scheichenbauerju postavilo začasnega zastopnika odvetnika Vladimirja Toplaka, Trstenjakova 5, Ptuj.
Začasni zastopnik ima v postopku opr. št.
P 134/2009 vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika. Te pravice in dolžnosti ima
začasni zastopnik od dne postavitve in vse
do takrat, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma organ pristojen za socialne zadeve, ne
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 19. 2. 2010
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Oklici dedičem
D 315/2009
Os-1767/10
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici je po
okrajnem sodniku Srečku Ritonji, v zapuščinski zadevi po pok. Vidi Čeligoj pok. Josipa,
neznanega bivališča v Italiji, roj. 8. 6. 1921,
ki je umrla 20. 8. 2000, na podlagi 131. člena
Zakona o dedovanju (ZD) sklenilo:
Za začasnega skrbnika zapuščine po
pok. Vidi Čeligoj, neznanega bivališča v Republiki Italiji, umrli 20. 8. 2000, se postavi
odvetnika Milana Volka, Bazoviška 19, Ilirska Bistrica.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 19. 2. 2010
IV D 1479/2009
Os-6033/09
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku
zapuščinski postopek po pok. Smole Branku, roj. 14. 6. 1956, umrlem 13. 4. 2009,
v Ljubljani, nazadnje stanujočem v Ljubljani,
Dolenjska cesta 52, državljanu Republike
Slovenije.
Zapustnik ni napravil oporoke, zato pride
v poštev zakonito dedovanje. Kot zakonita
dediča po zapustniku prideta v poštev zapustnikova mati Smole Rozalija in zapustnikov oče Krumpačnik Karl. Dedič Krumpačnik Karl je v Republiki Sloveniji neznanega
bivališča in je tudi po podatkih Centralnega
registra prebivalstva voden z neznanim prebivališčem.
Na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju sodišča poziva navedenega dediča
ter vse ostale, ki mislijo, da imajo pravico
do dediščine na podlagi zakona, 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 26. 8. 2009
II D 1128/2006
Os-2413/10
V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri
Okrajnem sodišču v Mariboru, po pokojnem
Oskarju Naveržniku, roj. 17. 9. 1913, drž.
RS, poročenem, nazadnje stan. 349 St. Clair W.#412, Toronto/Canada M5P IN3, ki je
umrl dne 14. 10. 2005, pride v poštev kot dedič po zapustniku tudi njegov nečak Dejan
Anderle, živeč nekje v Argentini. Ker drugi
podatki o njem niso znani, sodišče poziva:
zap. nečaka Dejana Anderleta, živečega na
neznanem naslovu v Argentini oziroma vse,
ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da
se v roku enega leta od objave tega oklica
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priglasi oziroma priglasijo sodišču v zadevi pod opr. št. II D 1128/2006, v skladu
z 206. členom Zakona o dedovanju.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 23. 3. 2010
D 159/2009
Os-1645/10
Pred Okrajnim sodiščem v Sevnici teče
zapuščinski postopek po pok. Krstini Jerovšek, upokojenki, roj. 3. 9. 1922, nazadnje stanujočo Naselje heroja Maroka 26,
Sevnica, in umrli dne 22. 9. 2009, opr. št.
D 159/2009.
Zapustnica Krstina Jerovšek iz Naselja heroja Maroka 26, Sevnica, 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. Krstini
Jerovšek. Po preteku tega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Sevnici
dne 11. 2. 2010
D 200/08
Os-1678/09
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pok. Mijatović Bariši, pok. Bariša, roj.
14. 4. 1940, v Jajcu, BiH, ki je umrl 12. 12.
2001, začasno Ostrovica 12.
Sodišče ne razpolaga s podatki o nekaterih 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 10. 2. 2009

Oklici pogrešanih
N 28/2009
Os-2297/10
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na
predlog predlagatelja Kobal Radivoja, Oševljek 3b, Renče, ki ga zastopa odvetnica Tanja Marušič iz Nove Gorice, postopek o razglasitvi za mrtvo, in sicer Fait (Fajt) Marijo,
roj. Vičič, iz Renč 138, ki jo zastopa skrbnik
za posebni primer, Center za socialno delo
Nova Gorica.
O pogrešani razen izpiska iz zemljiške
knjige, in v katerem je naveden njen naslov

in dekliški priimek, da je bila pogrešana živa,
ne obstaja noben drug podatek.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju in smrti pogrešane Fait (Fajt)
Marije, roj. Vičič, iz Renč 138, naj to javijo
tukajšnjemu sodišču v roku treh mesecev
po objavi oklica v Uradnem listu RS, sicer
bo po poteku tega roka sodišče pogrešano
razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 17. 3. 2010
N 41/2009
Os-2298/10
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na
predlog predlagatelja Saksida Jožefa, Zalošče 12a, Dornberk, ki ga zastopa odvetnica Dragica Vuga iz Nove Gorice, postopek
o razglasitvi za mrtvega, in sicer Saksida
Josipa oziroma Jožefa, neznanega bivališča, ki ga zastopa skrbnik za posebni primer
Center za socialno delo Nova Gorica.
O pogrešanemu razen izpiskov iz družinske knjige župnije Dornberk, podružnice Zalošče, in zemljiškoknjižnega izpiska, da je bil
pogrešan živ, ne obstaja noben drug podatek. Iz izpiska iz družinske knjige izhaja, da
je bil Saksida Jožef, kot sin Franca in Marije,
rojene Doplihar, rojen 6. 1. 1878, poročen
21. 2. 1906, s Frančiško Vodopivec ter da je
umrl 8. 10. 1916, v vojni pri Sežani.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli
o življenju in smrti pogrešanega Saksida Josipa oziroma Jožefa, naj to javijo tukajšnjemu sodišču v roku treh mesecev po objavi
tega oklica, sicer bo po poteku tega roka sodišče pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 17. 3. 2010
N 54/2009
Os-1989/10
Okrajno sodišče v Novem mestu je v nepravdni zadevi predlagateljice Tončke Jazbinšek, Dolenji Suhadol 1a, Brusnice, ki jo
zastopa odvetnik Samo Plantan iz Novega
mesta, proti nasprotnemu udeležencu Janezu Medletu, Dolenji Suhadol 17, Brusnice, zaradi razglasitve pogrešanega Janeza
Medleta za mrtvega, izdaja oklic:
poziva se Janez Medle, roj. 23. 12.
1925, nazadnje stanujoč Dolenji Suhadol
17, Brusnice, 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 19. 2. 2010
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
GRAWE
zavarovalnica
d.d.,
Gregorčičeva ul. 39, 2000 Maribor, police
za zavarovanje avtomobilske odgovornosti:
1223445, 1229284, 1209959, 1223979,
1225382, 1465332, 1220316, 1220326,
1228554, 1285555, 1285556, 1285557,
1275558; zelene karte: SLO-10/0031702,
SLO-10/0055078,
SLO-10/0055833,
SLO-10/0040821,
SLO-10/0040811,
SLO-10/0043086,
SLO-10/0032063,
SLO-10/0018147,
SLO-10/0028502,
SLO-10/0040759,
SLO-10/0029699,
SLO-10/0031789,
SLO-10/0050058,
SLO-10/0031036,
SLO-10/0028381,
SLO-10/0028423,
SLO-10/0027507,
SLO-10/0027508,
SLO-10/0034023,
SLO-10/0025995; police za zavarovanje
avtomobilskega kaska: 12166141, 1212239,
1416908, 1473075, 1473518; ponudbo
za življenjska zavarovanja: Ponudba 1,
2, 3: 180500; ponudbo za premoženjska
zavarovanja:
Odgovornost:
965392.
Ob-2472/10
Ozimek Mirijan, Savlje 37A, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 41401000429, izdala
zavarovalnica KD Življenje, Zavarovalnica
d.d. gnh-311664
Weber Rene, Karlovška cesta 13, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 50500062009
in 50500062017, izdala zavarovalnica KD
Življenje, zavarovalnica d.d. gnt-311681

Spričevala preklicujejo
Adamlje Majda, Radohova vas 29g,
Šentvid pri Stični, spričevalo 2. letnika
Srednje šole Josipa Jurčiča, št. 604, izdano
leta 1997, izdano na ime Fajdiga Majda.
gnp-311606
Ahčin Mitja, Sebenje 49/b, Križe,
spričevalo 3. letnika Ekonomske srednje šole
v Kranju, izdano leta 2009. gne-311617
Andrejčič Rok, Cesta oktobrskih žrtev
70, Šentjernej, o opravljeni poklicni maturi
Šolskega centra Novo mesto, izdano leta
2003. gnq-311680
Bilurdagi Tehvid, Vrhovci, Cesta XVII/34,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije
Moste, izdano leta 2005, 2006, 2007.
gnk-311686
Borko Sabina, Črešnjevci 27, Gornja
Radgona, maturitetno spričevalo Srednje
ekonomske šole Murska Sobota, izdano
leta 1984, izdano na ime Kumer Sabina.
gnu-311651
Celec Tadej, Kamnik pod Krimom 125,
Preserje, spričevalo 3. letnika SŠER v
Ljubljani, izdano leta 2009. gnd-311593
Cuderman Nika, Delavska cesta 7,
Šenčur, obvestilo o uspehu pri maturi
izdala Ekonomska šola Kranj, leta 2005.
gng-311644

Dolinar Anže, Podvrh 14, Poljane nad
Škofjo Loko, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Šentvid, izdano leta 1999. gnx-311598
Drinić Ljubinko, Spodnje Gameljne 2B,
Ljubljana Šmartno, diplomo šole Turistika,
na ime Depin Ljubo, izdana leta 2006.
gnb-311645
Garantini Sašo, Ulica Sallaumines 9A,
Trbovlje, spričevalo 5. letnika in zaključno
spričevalo Srednje gradbene, geodetske in
ekonomske šole Ljubljana, izdano leta 2004.
gnu-311676
Hrovat Vilko, Krallova ulica 3, Novo
mesto, spričevala o zaključku Srednje
zdravstvene šole. gnx-311627
Jakupović Sanel, Ulica Luke Svetca 5,
Litija, spričevalo o zaključnem izpitu Zavoda
za izobraževanje in kulturo Litija, Ljudske
univerze, izdano leta 2003. gny-311647
Kanižar Janja, Trg Franca Fakina 2B,
Trbovlje, spričevalo 4. letnika Ekonomske
gimnazije, izdano leta 2008. gnr-311629
Kaučič Matej, Zagrad 70A, Celje,
spričevalo o zaključnem izpitu Poslovnokomercialne šole Celje, izdano leta 2007.
gnt-311652
Kavčič Matija, Trg svobode 11, Kobarid,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Nova Gorica.
gnl-311585
Kavšek Samo, Mrzlo Polje 12, Ivančna
Gorica, spričevalo 4. letnika Srednje lesarske
šole, izdano leta 1988. gnm-311659
Kočar Irena, Stahovica 2, Stahovica,
spričevalo 1. letnika Šolskega centra
Rudolfa Maistra Kamnik, izdano leta 2001.
gnl-311610
Kos Tina, Pareca 9, Sečovlje - Sicciole,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Piran, izdano
leta 2009. gnz-311621
Lazar Mitrović Anja, Semedela 86, Koper
- Capodistria, spričevalo 3. in 4. letnika
SEPŠ Koper. gny-311622
Lebar Danijela, Podlubnik 155, Škofja
Loka, indeks, št. 18000968, Univerza v
Ljubljani, Filozofska fakulteta, leto izdaje
2000/2001. gnv-311625
Lesjak Edvard, Sobetinci 30, Markovci,
spričevalo 3. letnika Srednje kmetijske šole
na Ptuju. gnf-311641
Lesjak Edvard, Sobetinci 30, Markovci,
spričevalo 4. letnika Srednje kmetijske šole
na Ptuju. gne-311642
Lukše Bojan, Savinjska cesta 43, Mozirje,
indeks, Centra srednjih šol Velenje, 1988.
gnk-311586
Magštajner Sabina, Krožna cesta 4,
Koper - Capodistria, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje ekonomske in trgovske šole
Koper, izdano leta 1999. gni-311663
Markovič Uroš, Liminjanska 83, Portorož
- Portorose, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Piran, izdano leta 2009. gnd-311643
Mladenovič Dejan, Ljubno 37, Podnart,
spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega
centra Škofja Loka, izdano leta 2000.
gnj-311587
Novak Avgust, Zajasovnik 5, Motnik, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne kmetijske šole Šentjur pri Celju. gnn-311683

Novak Karmen, Cesta revolucije 2b,
Jesenice, spričevalo 3. letnika Srednje šole
za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo, izdano
leta 2008. gnz-311646
Novak Primož, Podgorje ob Sevnici 17A,
Zabukovje, spričevalo 1. letnika Šolskega
centra Novo mesto, Višja strokovna šola,
izdano leta 2010. gnp-311631
Oder Gorazd, Dobrava 12, Dravograd,
spričevalo 3. letnika Srednje šole tehniško
naravoslovne in pedagoške usmeritve
Ravne na Koroškem, izdano leta 1889.
gnb-311670
Oder Gorazd, Dobrava 12, Dravograd,
spričevalo 4. letnika Srednje šole tehniško
naravoslovne in pedagoške usmeritve,
izdano leta 1990. gnz-311671
Podjed Tatjana, Poreber 17, Kamnik,
spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika ter indeks
Srednje zdravstvene šole Ljubljana.
gno-311632
Pojbič Champaigne Kristina, Grintovška
ulica 6, Ljubljana, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje vzgojiteljske šole, izdano
leta 1991, izdano na ime Pojbič Kristina.
gnu-311626
Pravst Barbara, Tominčeva cesta 15,
Kranj, diplomo Srednje vzgojiteljske šole
Ljubljana, izdano leta 1985, na ime Bajt
Barbara. gnr-311679
Rajh Mateja, Krapje 69/a, Veržej,
spričevalo 3. letnika Gimnazije za šolsko
leto 2008/2009. gnz-311596
Rakovec Barbara, Maleševa 14,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije
Ivana Cankarja, izdano leta 1983.
gns-311678
Rudolf Petra, Kraška 12, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Srednje šole za
oblikovanje in fotografijo, Umetniška
gimnazija, izdano leta 2009. gnl-311660
Siegl Štangelj Nataša, Na požaru 34,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Jožeta Plečnika Ljubljana, izdano leta 2008.
gnb-311595
Skaberne Barbara, Medvedova cesta
10, Ljubljana, spričevalo od 1. do 4.
letnika Srednje pedagoške šole Ljubljana.
gnr-311654
Stevanović Slaviša, Ravne 2, Tržič,
spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske šole
v Ljubljani, izdano leta 2009. gnm-311584
Šebenik Špela, Podovnice 14, Notranje
Gorice, spričevalo 7. in 8. razreda OŠ
Brezovica, izdano leta 2008 in 2009.
gnm-311684
Škofljanec Aleks, Čarmanova ulica 9,
Medvode, spričevalo 3. letnika Srednje
ekonomske šole Ljubljana, izdano leta 2009.
gnc-311594
Tirić Edin, Seidlova c. 68, Novo mesto,
spričevalo 1. in 2. letnika Šolskega centra
Novo mesto, program kovinarske smeri,
izdano leta 1996 in 1997. gnc-311669
Titan Mojca, Krog, Murska ulica 124,
Murska Sobota, diplomo Biotehniške
fakultete v Ljubljani, št. 1017, izdana leta
2001. gnk-311590
Trančar Barbara, Marezige 19C,
Marezige, spričevalo 1. letnika Srednje
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ekonomske šole Koper, izdano leta 1993.
gnx-311673
Urbančič Petra, Brunčka gora 21,
Radeče, diplomo Visoke šole za upravljanje
in poslovanje Novo mesto, leto izdaje 2005,
številka diplome 1453. gny-311672
Vidic Kristina, Chengdujska cesta 24,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Moste, izdano leta 2009. gnl-311635
Vogrin Robert, Hudovernikova ulica
6, Ljubljana, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje šole tehničnih strok Šiška.
gnm-311609
Zajc Ana, Kolodvorska 9, Ribnica,
maturitetno spričevalo Srednje šole za
farmacijo, kozmetiko in zdravstvo, izdano
leta 2007. gns-311603
Zorman Gregor, Zgornji Brnik 43, Cerklje
na Gorenjskem, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje gradbene šole Kranj, izdano
leta 2001. gnx-311648
Žgajner Boris, Matke 1, Prebold,
osnovnošolskega zaključnega spričevala,
Osnovne šole Griže, leto izdaje 1958.
gnq-311630
Živković Darija, Pot na Labar 35,
Ljubljana, spričevalo 2. letnika Srednje
ekonomske šole Kranj, izdano leta 2002.
gno-311657

Drugo preklicujejo
Adriatic Slovenica d.d., Ljubljanska c.
3a, 6503 Koper, obrazce stroge evidence,
tip dokumenta: zelena karta, številka
dokumenta: 2020805, tip dokumenta: AATP, številka dokumenta: 32314, 32317,
32318. Ob-2401/10
Bohnec Nina, Žižki 28, Črenšovci,
študentsko izkaznico, št. F0011839, izdala
FF v Mariboru. gni-311588
Bone Matej, Stomaž 8A, Ajdovščina,
študentsko izkaznico, št. 26207074, izdala
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo.
gno-311682
Cizej Nina, Mladinska ulica 20, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 37000765, izdala
Veterinarska fakulteta. gnw-311653
Cizl Peter, Piršenberg 18, Globoko,
izkaznica za reševalca iz vode, izdalo
Ministrstvo za obrembo RS, št. 1140.
gnx-311602
Comgrad d.o.o., V Murglah 221,
Ljubljana, certifikat NPK za delavca Kličić
Semina, izdan leta 2007 na Šolskem centru
Celje. gnk-311611
Dizdarević Damir, Hrenova 12, Ig,
licence za vozilo VW Passat, reg. ozn. LJ
36-1KJ, in licenco za vozilo VW Sharan,
reg. ozn. LJ 34-9DN, obe izdani pri OZS in
obe veljavni do 21. 9. 2010. gno-311582
Droste Sven, Pot za Stan 46, Brezovica
pri Ljubljani, študentsko izkaznico, št.
19491465, izdala Ekonomska fakulteta.
gnk-311636
Fakin Mirna, Dolenjska cesta 40,
Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
70071693, izdala Fakulteta za gradbeništvo
in geodezijo. gnf-311666
Fideršek Nataša, Kardeljeva cesta
51, Maribor, študentsko izkaznico, št.
37000635, izdala Veterinarska fakulteta.
gnb-311620
Gašperšič Eva, Sostrska cesta 14G,
Ljubljana - Dobrunje, študentsko izkaznico,
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št. 01006190, izdala Pedagoška fakulteta.
gnx-311623
Geratič Marko, Cankarjeva cesta
11, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala
Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana.
gnw-311624
Golob Ožbej, Stari trg 278, Slovenj
Gradec,
študentsko
izkaznico,
št.
62080529, izdala Fakulteta za turistične
študije. gng-311640
Gornik Mitja, Sinja gorica 19, Cerknica,
študentsko izkaznico, št. 63020045,
Fakulteta za računalništvo in informatiko v
Ljubljani. gnl-311685
Gortnar Mateja, Zgoša 24F, Begunje
na Gorenjskem, študentsko izkaznico, št.
19474027, izdala Ekonomska fakulteta.
gnv-311675
Grah Andrej, Gorica 14, Puconci,
študentsko izkaznico, št. 63020048, izdala
Fakulteta za računalništvo in informatiko
Ljubljana. gny-311601
Grubelnik Rafko, Vuhred 1322, Radlje
ob Dravi, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500001832000, izdajatelj Cetis Celje.
gno-311607
Habjan Maja, Potočnikova ulica 2, Škofja
Loka, študentsko izkaznico, št. 19375349,
izdala Ekonomska fakulteta. gng-311665
Horjak Matevž, Kersnikova 26, Mengeš,
študentsko izkaznico, št. 23090723, izdala
Fakulteta za strojništvo. gnp-311656
Jaklič Miha, Loka 7, Brusnice, študentsko
izkaznico, št. 19383010, izdala Ekonomska
fakulteta v Ljubljani. gnj-311637
Jordanoska Kristina, Tovarnik 3/a,
Skopje, študentsko izkaznico, št. 41090267,
izdala Medicinska fakulteta Ljubljana.
gny-311597
Kambič Tadej, Železničarska 28,
Črnomelj, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500020995000, izdajatelj Cetis Celje.
gne-311592
Kobal
Anton,
Prešernova
17/a,
Ajdovščina, potrdilo o uspešno opravljenem
preizkusu strokovne usposobljenosti za
pridobitev licence v cestnem prometu, št.
606437, izdano pri Ministrstvu za promet,
leta 1997. gnn-311608
Kolman Gašper, Ulica bratov Babnik
18, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
19336857, izdala Ekonomska fakulteta v
Ljubljani. gnn-311583
Kozina Aljaž, Grič cesta I/25, Ribnica,
študentsko izkaznico, št. 63090096, izdala
Fakulteta za računalništvo in informatiko.
gnh-311639
Kuhar Tjaša, Pečinska ulica 19,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala
Gimnazija Bežigrad. gni-311638
Lahovec Marjan, Strahinj 72, Naklo,
uradnega certifikata – NPK voznik kat. B,
C in E, izdala Obrtna zbornica Slovenije
leta 2006. gne-311667
Lovšin Milan, Mrvice 5a, Stara Cerkev,
digitalne kartice voznika, izdal Cetis, d.d.,
Celje, št. 1070500007860000. gnv-311650
Lukančič Srečko, Tržaška cesta
96, Logatec, študentsko izkaznico, št.
19812062, izdala Ekonomska fakulteta.
gnm-311634
Martinčič Nejc, Polica 45, Grosuplje,
študentsko izkaznico, št. 19379142, izdala
Ekonomska fakulteta. gnj-311662
Maver Andrej s.p., Bevkova cesta 7,
Grosuplje, licenco, št. 007284 za vozilo
Mercedez Benz 2538K 6X4, reg. št. LJ 844ME. gnj-311612

MS Dinamiks d.o.o., Rožna dolina
cesta 7/8, Ljubljana, licence, št. G
0004385/05782/649 za vozilo Daewoo
Nubira, reg. št. LJ C8-98Y. gnt-311581
Novakovič Vanja, Adamičeva ul. 63,
Novo mesto, študentsko izkaznico, št.
04038754, izdala Fakulteta za upravo.
gnw-311649
Pajenk Ivana, Črnova 5A, Velenje,
pomorske knjižnice št. 000637, izdala
Uprava RS za pomorstvo. gnc-311619
Plestenjak Miha, Ljubgojna 8, Horjul,
študentsko izkaznico, št. 23050104, izdala
Fakulteta za strojništvo. gnw-311674
Potokar Nina, Janežičeva 25, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 20201282, izdala
Pravna fakulteta v Ljubljani. gnf-311591
Przemyslaw Wnek, Cesta 27. aprila
30, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
70071567, izdala Fakulteta za umetnost v
Ljubljani. gnw-311599
Republika Slovenija, Ministrstvo za
finance, Carinska uprava RS, Šmartinska
55, 1523 Ljubljana, službeno izkaznico
javnega uslužbenca Globočnik Andreja,
zap. št. 375, izdano dne 2. 4. 2002.
Ob-2402/10
Stajnko Jan, Rošpoh 157/b, Kamnica,
študentsko izkaznico, št. 71178609, izdala
Pravna fakulteta Maribor. gnu-311605
Stibilj Tina, Cesta na Markovec 6,
Koper - Capodistria, študentsko izkaznico,
št. 18021109, izdala FF v Ljubljani.
gnd-311618
Šinkovec Franc s.p., Šmihel 4,
Žužemberk, hrvaške dovolilnice za in 3.
države, št. 0000276, in št. kode N002278.
gnn-311633
Škrinjar Anton s.p., Drašiči 8, Metlika,
potrdilo za voznike, št. 007365/MJ44-23692/2009, izdano na ime Jakovljević
Spasoje, št. 007365/MJ44-3-1533/2009,
izdano na ime Kavchak Vasyl in št. 007365/
BGD44-2-3871, na ime Dobriy Vasyl.
gni-311613
Škrinjar Anton s.p., Drašiči 8, Metlika,
potrdilo za voznike, št. 007365/MJ442-1533/2009, na ime Dobriy Vasyl, št.
007365/MJ44-2-1015/2009, na ime Stepa
Mihajlović in št. 007365/MJ44-4-3665/2009,
na ime Dragan Ristovski. gnh-311614
Škrinjar Anton s.p., Drašiči 8, Metlika,
potrdilo za voznike, št. 007365/BGD442-3209/2009, na ime Vitaliy Steshenko,
št. 007365/bgd44-9-4403/2009, na ime
Vitaly Steshenko in št. 007365/BGD449-11078/2007, na ime Vasiljević Milovan.
gng-311615
Škrinjar Anton s.p., Drašiči 8, Metlika,
potrdilo za voznika, št. 007365/MJ44-41533/2009, na ime Živorad Šetrović in
št. 007365/MJ44-6-4403/2009, na ime
Mihajlović Stepa. gnf-311616
Štibernik Janja, Velika Loka 54,
Grosuplje, študentsko izkaznico, št.
25070148, izdala Fakulteta za arhitekturo
v Ljubljani. gnv-311600
Tepša Tina, Muzejski trg 4, Koper Capodistria, dijaško izkaznico, izdala
Srednja tehniška šola. gnn-311658
Tramin, d.o.o., Naklo, Ulica bratov
Praprotnik 21, Naklo, dovolilnice, za državo
Hrvaško, oznaka države 191, št. dovolilnice
0002861. gnh-311668
Urad RS za nadzor proračuna, službeno
izkaznico, ki jo je 14. 12. 2000 izdalo Ministrstvo za finance, Služba za nadzor proračuna, na ime Marjan Cirer. Ob-2481/10
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Valantič Igor, Ilirska ulica 11, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 19460109, izdala
Ekonomska fakulteta. gnk-311661
Valinger Sluga Martin, Martinčeva ulica
12, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala
Gimnazija Jožeta Plečnika. gnq-311655
Vogelnik Blaž, Cesta Cirila Tavčarja 16,
Jesenice, dijaško izkaznico, izdala Srednja
šola tehničnih strok Šiška. gnt-311677
Zajc Ana, Kolodvorska 9, Ribnica,
potrdilo o maturitetnem spričevalu Srednje
šole za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo
Ljubljana, izdano 2007. gnh-311589
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