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Javni razpisi
Št. 900-0008/2010-15

Ob-7202/10

Razveljavitev
Na podlagi 15. člena Statuta Občine
Kuzma (Uradni list RS, št. 33/07 in 52/10)
je Občinski svet Občine Kuzma na 2. redni
seji dne 30. 11. 2010, sprejel razveljavitev
javnega razpisa za dodelitev neprofitnega
stanovanja, v najem, v Občini Kuzma, ki je
bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 8/10
z dne 15. 10. 2010.
Občina Kuzma
Št. 430-1186/2010
Ob-7196/10
Ministrstvo za notranje zadeve objavlja
izbor programov oziroma izid javnega razpisa, št. 430-1186/2010, za sofinanciranje
preventivnih programov za preprečevanje
kriminalitete in rehabilitacijo žrtev kaznivih dejanj v letu 2010, objavljenega v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 59/10,
Ob-4787/10, z dne 23. 7. 2010, in na spletni
strani Ministrstva za notranje zadeve.
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje
zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izvajanje
preventivnih programov za preprečevanje
kriminalitete in rehabilitacijo žrtev kaznivih
dejanj v letu 2010, ki obsega naslednje sklope:
A. Programi, s katerimi se spodbuja večja varnost najbolj ogroženih skupin:
Sklop A1 – Programi za večjo varnost
mladih,
Sklop A2 – Programi za večjo varnost
starejših,
Sklop A3 – Programi za večjo varnost
drugih skupin.
B. Programi za pomoč žrtvam kaznivih
dejanja:
Sklop B1 – Programi za rehabilitacijo
žrtev kaznivih dejanj.
3. Izid javnega razpisa po posameznih
sklopih oziroma podsklopih, izbrani prijavitelji ter vrednost izbranega programa
Za sklop A1 – programi za večjo varnost mladih je izbrana vloga prijavitelja Turistično društvo Nočni pohodniki, v vrednosti
9.704,00 EUR.
Za sklop A2 – programi za večjo varnost
starejših je izbrana vloga prijavitelja Skupnost centrov za socialno delo Slovenije,
v vrednosti 7.731,67 EUR.
Za sklop A3 – programi za večjo varnost
drugih skupin ni izbran noben prijavitelj.
Za sklop B1 – programi za rehabilitacijo
žrtev kaznivih dejanj je izbrana vloga prijavitelja ISA institut, v vrednosti 8.813,40 EUR.

4. Vir sredstev, iz katerih se programi
financirajo: sredstva za izvajanje predmetnega javnega razpisa so zagotovljena iz
sredstev Ministrstva za notranje zadeve.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 2111-10-0411
Ob-7171/10
Na podlagi Proračuna Republike Slovenije za leto 2010 – DP2010 (Uradni list
RS, št. 99/09), Proračuna Republike Slovenije za leto 2011 – DP2011 (Uradni list RS,
št. 99/09), Zakona o izvrševanju proračunov
Republike Slovenije za leti 2010 in 2011
– ZIPRS1011 (Uradni list RS, št. 99/09 in
29/10), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 50/07, št. 61/08 in št. 99/09 – ZIPRS1011), 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 in 38/10 – ZUKN), Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni
list RS, št. 2/04), Uredbe o razvojnih spodbudah za turizem (Uradni list RS, št. 132/06,
23/07, 107/08 in 36/09), Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova
5, Ljubljana, objavlja
javni razpis
za spodbujanje uvajanja
in implementacije znaka za okolje EU
za turistične namestitve – EU marjetice
1. Sredstva razpisuje: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova
5, 1000 Ljubljana.
2. Cilj javnega razpisa: cilj javnega razpisa je spodbujanje uvajanja in implementacije Znaka za okolje EU za turistične namestitve.
3. Namen javnega razpisa: namen javnega razpisa je spodbuditi turistična podjetja k uvajanju ekološkega managementa
in ekoloških standardov; spodbuditi osebno naklonjenost managementske strukture
v turističnih podjetjih do ekološke problematike ter njihovega razmišljanja o ekološki
naravnanosti kot poslovni priložnosti; spodbuditi okolju prijazno gradnjo in poslovanje
v novih turističnih namestitvenih objektih,
oziroma okolju prijazno prenovo v objektih,
ki jih obnavljajo; trženje konkurenčne prednosti, ki jo podjetje pridobi s tem znakom
ter informiranje javnosti o pozitivnih učinkih
trajnostnega razvoja in ekološkega managementa.
4. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je sofinanciranje stroškov
uvajanja in implementacije Znaka za okolje
EU za turistične namestitve in stroškov, povezanih s promocijo konkurenčne prednosti

podjetja, ki jo je pridobilo z Znakom za okolje EU za turistične namestitve.
5. Upravičeni stroški
Upravičeni so naslednji stroški:
a) svetovalne storitve na področju ekološkega managementa, ki so izvedene s strani
zunanjih svetovalcev in so občasnega značaja ter niso povezane z običajnimi tekočimi
aktivnostmi prijavitelja,
b) usposabljanje lastnih kadrov (stroški
izvajalcev izobraževanja, potni stroški, materialni stroški in stroški storitev povezanih
z izvedbo usposabljanja), za izvajanje ekološkega managementa,
c) izvajanje promocije proizvodov in storitev turističnega podjetja, ki je pridobilo Znak
za okolje EU za turistične namestitve,
d) stroški izdelave promocijskega materiala, na katerem je jasno razviden tudi Znak
za okolje EU za turistične namestitve.
Ad a) Upoštevajo se stroški zunanjih izvajalcev – svetovalcev pri izvajanju aktivnosti, potrebnih za uvajanje ekološkega managementa v turističnem podjetju.
Ad c) Upoštevajo se stroški promocije
proizvodov in storitev turističnega podjetja,
ki je pridobilo Znak za okolje EU za turistične namestitve, pri čemer morajo biti stroški
promocije povezani s promocijo Znaka za
okolje EU za turistične namestitve. Najmanj
50% promocijskih aktivnosti mora biti izvedenih na tujih trgih (trgi zunaj ozemlja RS),
kar bo razvidno iz računov, ki jih bo prijavitelj
priložil ob predložitvi zahtevka za izplačilo.
Pri upravičenih stroških iz točke c) in d)
prijavitelj kot dokazilo priloži promocijski material, na katerem mora biti jasno razviden
Znak za okolje EU za turistične namestitve
oziroma fotografijo promocijskih materialov,
če so ti takšne narave, da jih ni mogoče
poslati.
Za upravičene stroške, ki bodo financirani, se šteje tiste, ki bodo nastali na osnovi
prvega naročila za izvedbo planiranih aktivnosti upoštevaje, da mora biti datum začetka izvajanja aktivnosti po objavi javnega
razpisa v Uradnem listu RS.
DDV ni upravičen strošek.
Upravičeni stroški se bodo izkazovali
z originalnimi računi in originalnimi dokazili
o plačilu, ki bodo posredovani v preverjanje
ministrstvu pred izplačilom.
Pri sofinanciranju upravičenih stroškov
se upoštevata 11. in 21. člena Uredbe o razvojnih spodbudah za turizem, ki določa,
da se sofinancira 80 odstotkov upravičenih
stroškov, vendar največ do zneska in pod
pogoji, ki jih določajo pravila »de minimis«.
Pravilo de minimis določa, da skupni
znesek pomoči de minimis ne sme preseči
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zgornje meje 200.000 EUR v obdobju treh
proračunskih let.
6. Pogoji za kandidiranje
Na razpis za ta namen se lahko prijavijo
samostojni podjetniki posamezniki in gospodarske družbe, registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah.
6.1. Splošni pogoji
Prijavitelji morajo izpolnjevati sledeče
splošne pogoje:
– na dan prijave opravljajo dejavnost
v Republiki Sloveniji,
– na dan prijave niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali v likvidaciji,
– niso dolgoročno plačilno nesposobni
po tretjem odstavku 14. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni
list RS, št. 126/07, 40/09, 59/09),
– niso v težavah in ne prejemajo, pa
tudi niso v postopku pridobivanja, finančne
pomoči države po programu za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah.
Mala in srednje velika podjetja, ki delujejo
manj kakor tri leta od registracije, se ne
obravnavajo kot podjetja v težavah, razen
če izpolnjujejo merila za stečajni postopek
po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje
podjetij,
– imajo poravnane vse svoje obveznosti
do države,
– ni za isti namen, ki vsebuje elemente
državnih pomoči, že sofinanciran iz drugih
javnih virov, oziroma skupna višina prejetih
sredstev iz tega naslova ne presega najvišje
dovoljene višine sofinanciranja, ki jo določajo pravila s področja državnih pomoči.
6.2. Ostali pogoji
Nastanitveni obrati, ki so pridobili Znak
za okolje EU za turistične namestitve, morajo biti locirani v Sloveniji in morajo izpolnjevati naslednje pogoje za kandidiranje:
1. prijavitelj mora predložiti dokazilo
o pridobitvi Znaka za okolje EU za turistične
namestitve (fotokopija);
2. prijavitelj mora predložiti pravnomočno dovoljenje (pravnomočno gradbeno
dovoljenje oziroma drugo ustrezno pravnomočno dovoljenje), da se nastanitveni obrat,
ki je pridobil Znaka za okolje EU za turistične namestitve, glasi na prijavitelja.
V primeru obnove kulturnih objektov,
ki so v lasti države, lahko prijavitelj predloži
gradbeno dovoljenje, ki se glasi na ministrstvo za kulturo oziroma drugo javno institucijo, ter pogodbo z Ministrstvom za kulturo
oziroma institucijo, ki je v pristojnosti Ministrstva za kulturo, iz katere je razvidno,
da je objekt v lasti RS in ga ima prijavitelj
v dolgoročnem zakupu;
3. prijavitelj mora podati izjavo, da
upravičenih stroškov, ki so predmet sofinanciranja v okviru tega razpisa ni in ne bo
prijavil za sofinanciranje v nobenem drugem
razpisu.
Vloga je formalno popolna, ko prijavitelj predloži sledeče obrazce in dokazila:
– Prijavni obrazec
– Izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji
– Kratek opis
– Utemeljitev pridobitve Znaka za okolje EU za turistične namestitve iz vidika prispevka k uresničevanju
nacionalnih ciljev
– Utemeljitev pridobitve Znaka za okolje EU za turistične namestitve iz vidika skladnosti z razvojnimi dokumenti
turistične destinacije
– Kvaliteta projekta

(obrazec št. 1)
(obrazec št. 2)
(obrazec št. 3)
(obrazec št. 4)
(obrazec št. 5)
(obrazec št. 6)
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– Ohranjanje Znaka za okolje EU za turistične namestitve
(obrazec št. 7)
– Pričakovani rezultati
(obrazec št. 8)
– Učinki na kakovost turistične ponudbe v destinaciji
(obrazec št. 9)
– Spisek že odobrenih pomoči de minimis
(obrazec št. 10)
– Vsebina popolne vloge
(obrazec št. 11)
– Dokazilo o pridobitvi Znaka za okolje EU za turistične namestitve
– Pravnomočno dovoljenje (pravnomočno gradbeno dovoljenje oziroma drugo ustrezno pravnomočno dovoljenje), ki dokazuje, da se
nastanitveni obrat, ki je pridobil Znaka za okolje EU za turistične namestitve, glasi na prijavitelja.
– Izvleček oziroma fotokopijo dela Strategije turistične destinacije
– Izvleček oziroma fotokopijo dela Regionalnega razvojnega programa
– Dokazila o izvedenih svetovalnih storitvah na področju ekološkega managementa
– Program izobraževanja, ki so se ga zaposleni udeležili
– Liste prisotnosti na vsakem izobraževanju
– Promocijski materiali, na katerih je jasno viden Znak za okolje EU za turistične namestitve oziroma fotografije promocijskih
materialov, če so ti takšne narave, da jih ni mogoče poslati
– Dokazila o aktivni udeležbi (razstavljalec) na sejmu
– Strategija trženja podjetja z označenimi deli, ki se nanašajo na Znak za okolje EU za turistične namestitve
– Trženjski načrt podjetja z označenimi deli, ki se nanašajo na Znak za okolje EU za turistične namestitve.
Strokovna komisija bo prijavitelje, ki
bodo podali formalno nepopolne vloge, pozvala k dopolnitvi le-teh. Vloge, ki ne bodo
dopolnjene v določenem roku, bodo zavržene. Vloge, ki ne bodo izpolnjevale pogojev
za kandidiranje, in vloge, ki ne bodo skladne
z nameni razpisa, se zavrnejo.
7. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina nepovratnih sredstev po
tem razpisu znaša 49.000 EUR. Sredstva
bodo na razpolago v letu 2011.
Koriščenje sredstev bo možno do porabe
oziroma do: 31. 12. 2011.
Sredstva bremenijo proračunsko postavko 1732.
Višina razpisanih sredstev se lahko poveča za nerazporejena sredstva v okviru
iste proračunske postavke samo v primeru
pozitivno rešenih pritožb.
8. Višina sofinanciranja
Višina sofinanciranja upravičenih stroškov implementacije Znaka za okolje EU za
turistične namestitve lahko dosega:
– največ 7.000 EUR za posamezen nastanitveni objekt oziroma
– ne več kot 80% upravičenih stroškov
implementacije Znaka za okolje EU za turistične namestitve.
Sredstva za sofinanciranje bodo prejemnikom nakazana na osnovi izstavljenih
zahtevkov za izplačilo in sicer v enkratnem
znesku po predložitvi in potrditvi zahtevka
za izplačilo.
9. Obdobje za porabo sredstev: rok za
porabo sredstev je 31. 12. 2011.
10. Ostale zahteve
Prijavitelji, katerih vloge bodo v okviru
tega razpisa pozitivno rešene, bodo morali:
– hraniti vso dokumentacijo v zvezi z pridobitvijo Znaka za okolje EU za turistične
namestitve najmanj do 31. 12. 2013, za potrebe bodočih preverjanj. Pred iztekom tega
datuma, lahko ministrstvo ta rok podaljša,
– zagotoviti dostop do celotne dokumentacije v zvezi z pridobitvijo Znaka za
okolje EU za turistične namestitve vsem,
ki so vključeni v nadzor in revizijo javnega
razpisa,
– zagotoviti, da bo Znak za okolje EU
za turistične namestitve obnavljal vsaj do
leta 2013.
11. Merila za izbor projektov za sofinanciranje
Vse popolne vloge, ki bodo izpolnjevale pogoje za kandidiranje in bodo skladne
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z nameni razpisa, bo ocenila strokovna komisija na osnovi naslednjih meril:

I.
1.
2.
II.
III.
1.
2.
3.
4.
IV.
1.
2.
V.

Merilo
Uresničevanje nacionalnih ciljev
Skladnost z politiko razvoja kakovosti v Razvojnem načrtu in usmeritvah slovenskega turizma
2007–2011
Skladnost z načelom trajnostnega razvoja v Strategiji razvoja Slovenije 2007–2013
Skladnost z razvojnimi dokumenti turistične destinacije
Kvaliteta projekta
Izvedene svetovalne storitve s strani zunanjih izvajalcev na področju ekološkega
managementa
Usposabljanje lastnih kadrov za izvajanje ekološkega managementa
Izvajanje promocije znaka EU marjetica
Tržna naravnanost
Realnost izvedbe
Ohranjanje znaka EU marjetica
Realni in jasno izraženi pričakovani rezultati
Dvig kakovosti turistične ponudbe v turistični destinaciji
Skupaj
Merila za ocenjevanje so natančneje
opredeljena v razpisni dokumentaciji.
Prag števila točk, nad katerim bo odobreno sofinanciranje, je 60 točk. Kolikor se
bo po končanem ocenjevanju izkazalo, da
skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja projektov, ki so dosegli prag števila
točk, presega razpoložljiva sredstva, bodo
sredstva razdeljena glede na višino doseženih točk, prednost pri dodelitvi bodo imeli
projekti z višjim številom točk. V primeru,
da bo več projektov z enako oceno, se bo
upoštevalo število točk pri merilu kvaliteta
projekta.
12. Način ocenjevanja vlog: vloge bo
ocenjevala strokovna komisija, ki jo imenuje predstojnik ministrstva.
13. Način prijave
Popolna vloga, v skladu z razpisno dokumentacijo, mora biti dostavljena na naslov:
Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5,
1000 Ljubljana (po pošti ali oddaja v vložišče Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova
5, Ljubljana), v zaprti ovojnici, pod oznako
»Ne odpiraj – Vloga na razpis Spodbujanje implementacije znaka za okolje EU za
turistične namestitve« na prednji strani ter
polnim naslovom pošiljatelja in sicer najmanj dva delovna dneva pred predvidenim
odpiranjem.
Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre, so informacije javnega značaja
razen tistih, ki jih prijavitelj posebej označi kot poslovno skrivnost. Poslovna skrivnost se ne more nanašati na celotno vlogo.
Podatki iz prejete dokumentacije se bodo
obravnavali kot poslovna skrivnost vendar
le kolikor bo prijavitelj v prijavi jasno označil,
kateri podatki se v skladu z ZGD in internimi akti prijavitelja smatrajo kot poslovna
skrivnost.
14. Datumi odpiranja vlog
Razpis bo odprt do porabe sredstev.
Prvo odpiranje prispelih vlog bo 25. 1. 2011.
Vsa naslednja odpiranja bodo vsaka dva
meseca, datumi odpiranj bodo objavljeni
na spletni strani ministrstva, [http://www.
mg.gov.si/].
Pri vsakem odpiranju se bodo upoštevale vse vloge, ki bodo ne glede na način
dostave prispele v vložišče Ministrstva za
gospodarstvo, najkasneje do 12. ure, dva
dni pred odpiranjem. Vloge, ki bodo prispele

Točke

Max. št. točk
10
5
5
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po navedenem roku, se prenesejo v naslednje odpiranje. Prijavitelj bo o tem pisno
obveščen s strani ministrstva.
Vlog, ki ne bodo ustrezno opremljene,
komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene
prijavitelju.
Odpiranje ni javno.
15. Odločanje o potrditvi sofinanciranja:
sklep o izbiri z odobreno višino sredstev
posreduje prijavitelju Ministrstvo za gospodarstvo.
16. Obveščanje o izboru: prijavitelji vlog
bodo o rezultatih razpisa obveščeni v roku
20 dni od datuma odpiranja vlog. Rezultati
razpisa so informacije javnega značaja in
bodo objavljeni na spletnih straneh ministrstva.
17. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija (navodila in
obrazci) je na voljo na spletnih straneh:
http://www.mg-rs.si.
Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, na osnovi zahteve prijavitelja, poslane po elektronski pošti
na naslov: irena.milinkovic@gov.si.
18. Dodatne informacije: dodatne informacije so na voljo na naslovu: irena.milinkovic@gov.si.
Ministrstvo za gospodarstvo
Št. 4102-11/2010-3
Ob-7197/10
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08)
objavlja Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
javni razpis
za sofinanciranje programov
socialnega varstva v letu 2011
Namen razpisa je izbira programov socialnega varstva, ki bodo v letu 2011 in v obdobju od leta 2011 do 2015 z možnostjo podaljšanja, sofinancirani s strani Ministrstva
za delo, družino in socialne zadeve (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo). Ministrstvo
bo programe izvajalcev, ki bodo izpolnjevali
razpisne pogoje, ocenilo glede na postavljene kriterije. V skladu s kriteriji, merili in
razpoložljivimi sredstvi bo odločilo o načinu
in višini sredstev, s katerimi bo sofinanciralo
izbrani program v letu 2011.
I. Predmet razpisa
Predmet razpisa so programi na dveh
področjih po Resoluciji o nacionalnem
programu socialnega varstva za obdobje
2006–2010 (Uradni list RS, št. 39/06):
I.A) JSVP – Javni socialno varstveni programi:
1. Programi materinskih domov in zavetišč za ženske (prednostne regije za varne
hiše so: Gorenjska, Obalno-kraška, Savinjska regija);
2. Programi stanovanjskih skupin za osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem
zdravju, programi dnevnih centrov in centrov za svetovanje za osebe z dolgotrajnimi
težavami v duševnem zdravju (prednostna
regija: Osrednjeslovenska);
3. Programi za podporno bivanje pri neodvisnem življenju invalidov, drugi specializirani programi za organizacijo in spodbujanje
neodvisnega življenja invalidov ter osebne
asistence invalidov;
4. Programi terapevtskih skupnosti in
drugi programi, ki omogočajo nastanitev za
uživalce drog, skupaj s pripadajočimi mrežami sprejemnih in dnevnih centrov (za motiviranje in pripravo uporabnikov na vstop v te-
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rapevtske skupnosti), centri za reintegracijo
abstinentov v družbo, programi za vzporedno terapevtsko pomoč družinam uživalcev
drog ter terapevtskim skupnostim alternativnih programov za uživalce drog;
5. Terapevtski programi in drugi programi
za urejanje socialnih stisk zaradi alkoholizma in drugih oblik zasvojenosti;
6. Programi sprejemališč in zavetišč za
brezdomce (prednostne regije za zavetišča
so Pomurska, Podravska, Gorenjska, Obalno-kraška, Osrednjeslovenska; za sprejemališče: Osrednjeslovenska);
7. Programi regionalnih medgeneracijskih središč z mrežo socialnih programov za
kakovostno življenje v starosti in sožitje med
generacijami v lokalni skupnosti;
8. Specializirani terapevtski programi
psihosocialne pomoči otrokom, odraslim ali
družinam, namenjeni razreševanju medsebojnih osebnostnih problemov;
9. Programi sprejemališč in zavetišč
za brezdomne uživalce nedovoljenih drog
(prednostne regije so: Osrednjeslovenska,
Podravska, Goriška, Jugovzhodna Slovenija).
I.B) REP – Razvojni in eksperimentalni
programi:
1. Programi psihosocialnega svetovanja
po telefonu otrokom, mladostnikom in drugim osebam v osebnih stiskah;
2. Nizkopražni programi za uživalce drog,
mreža centrov za svetovanje in socialno rehabilitacijo zasvojenih s prepovedanimi drogami, potrebnih vsakodnevne obravnave;
3. Terapevtski programi in drugi programi
za urejanje socialnih stisk zaradi alkoholizma in drugih oblik zasvojenosti (npr. klubi
zdravljenih alkoholikov);
4. Programi medgeneracijskih in drugih
skupin za samopomoč ter drugi programi,
ki v bivalnem okolju skrbijo za zmanjševanje
socialne izključenosti starih;
5. Programi psihosocialne pomoči žrtvam nasilja (prednostna regija je Jugovzhodna Slovenija, Obalnokraška, Osrednjeslovenska);
6. Programi za kratkotrajno dnevno ali
celodnevno obravnavo in oskrbo otrok in
mladoletnikov, prikrajšanih za normalno družinsko življenje ter specializirani preventivni
programi, namenjeni otrokom in mladostnikom s težavami v odraščanju;
7. Drugi programi, ki so namenjeni odpravljanju socialnih stisk, ki niso del drugih
razpisanih programov (npr. programi namenjeni Romom, azilantom, beguncem, bivšim
zapornikom …).
II. Programi bodo lahko sofinancirani na
tri različne načine:
A) Programi sofinancirani v letu 2011
v enkratnem znesku do 1.500,00 EUR (v
nadaljevanju: A programi);
B) Programi sofinancirani v letu 2011
nad 1.500,00 EUR (v nadaljevanju: B programi);
Izbranim prijaviteljem, katerih programi
bodo prejeli več kot 1.500 EUR, bodo sredstva nakazana v dveh obrokih (prvi obrok po
podpisu pogodbe in oddaji zahtevka, drugi
obrok pa po oddaji delnega poročila in zahtevka);
C) Programi sofinancirani v obdobju od
leta 2011 do 2015, z možnostjo podaljšanja sofinanciranja (v nadaljevanju: C programi).
Izbranim prijaviteljem, katerih programi
bodo uvrščeni v sofinanciranje v obdobju
od leta 2011 do 2015 z možnostjo podaljša-
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nja, bodo sredstva iz razpisa za leto 2011
nakazovana v mesečnih obrokih (1/12) na
podlagi predloženih zahtevkov. V prihodnjih
letih bodo sredstva za izbrane programe
zagotovljena s sklenitvijo pogodbe za posamezno leto po merilih, ki so bila podlaga za
določitev sofinanciranja v letu 2011, pri čemer bodo upoštevane proračunske možnosti v posameznem letu in predložena vizija
dela do leta 2015. Ministrstvo ni dolžno skleniti pogodb za posamezno leto, če se spremeni izvajanje programa, razen v primeru,
ko ministrstvo soglaša s spremembami.
Izvajalci programov se prijavijo glede
na predmet razpisa in željeni način sofinanciranja. Če bo ministrstvo ugotovilo, da
program ne izpolnjuje posebnih pogojev za
sofinanciranje v obdobju od leta 2011 do
2015 kot C program, ga bo v nadaljnjem
postopku obravnavalo kot program, ki kandidira za sofinanciranje v letu 2011 kot A program ali B program. Če izvajalec ne doseže predpisanega števila točk za C program,
ga bo uvrstilo v ocenjevanje za B program.
Če bo ministrstvo za program, prijavljen za
sofinanciranje pod B ali C, v skladu z merili
za dodelitev sredstev programom, dodelilo
sredstva v višini do 1.500,00 EUR, bo program uvrstilo med A programe.
Programe, ki se odvijajo nekaj ur tedensko, v katerih izvajalci delajo prostovoljno
ali na podlagi pogodb o delu in kjer gre
za različne oblike skupin za samopomoč,
v katerih uporabniki ob strokovni podpori
aktivno sodelujejo v procesu preprečevanja
in odpravljanja socialne izključenosti, ter se
pričakuje od ministrstva sofinanciranje v višini do 1.500,00 EUR, prijavitelji na razpis
prijavijo z obrazcem 2011-A.
Programe, v katere se uporabniki vključujejo za določeno obdobje (npr. šolsko leto,
obdobje trajanja delavnice), v katerem je
vnaprej predvidena določena oblika dela,
posamezni uporabniki pa so vključeni v delo
programa najmanj 4 ure tedensko, katerih
namen programa je predvsem pridobivanje
novih socialnih izkušenj, pridobivanje novih
znanj in učenja socialnih veščin ter se izvajajo predvsem s pomočjo prostovoljcev
ali različnih usposobljenih izvajalcev pod
vodstvom in z usmerjanjem strokovnih delavcev in za katere se pričakuje sofinanciranje s strani ministrstva v višini več kot
1.500,00 EUR, se prijavitelji na razpis prijavijo z obrazcem 2011-B.
Prijavitelji, ki prijavljajo program za sofinanciranje v obdobju od leta 2011 do
2015 z možnostjo podaljšanja, se prijavijo
z obrazcem 2011-C. Uporabniki tovrstnega
programa so praviloma vključeni v dalj časa
trajajoče aktivnosti na podlagi individualiziranih načrtov obravnave, program pa je posameznemu uporabniku praviloma na voljo
redno vsak delovni dan najmanj 6 ur ali so
organizirani kot mreža programov enega izvajalca na nacionalnem nivoju. Namen programa je predvsem strukturna in funkcionalna reorganizacija socialne mreže oziroma
sodelovanje pri oblikovanju ali vzpostavitvi
nove socialne mreže. Izvajalci programa
so strokovni delavci in drugi usposobljeni
delavci z ustrezno izobrazbo, prostovoljci
v programu samo dopolnjujejo nosilno delo
strokovnega kadra. Od teh programov se
pričakuje, da se že uspešno izvajajo in da
je za njihovo izvajanje potreben stalen strokovni kader. Ministrstvo bo pri teh programih
preverjalo strokovno utemeljenost, preizkušenost in stabilnost programa, zato se lahko
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za ta način sofinanciranja prijavijo samo tisti
programi, ki poleg splošnih pogojev izpolnjujejo tudi posebne pogoje, določene s tem
razpisom. V teh programih bo ministrstvo
sofinanciralo predvsem zaposlitve strokovnih delavcev.
III. Širitve programov
Ministrstvo ne bo sofinanciralo širitev
programov, ki so v letu 2011 že vključeni
v večletno sofinanciranje. Izvajalec pa lahko
prijavi samostojen program na novi lokaciji
ali v primeru povečanega števila uporabnikov, ki ima lahko soroden koncept kot že
s strani ministrstva sofinanciran program.
IV. Orientacijska vrednost sredstev razpisa
Orientacijska vrednost sredstev razpisa
v letu 2011 je 5.360.000,00 EUR za vse
programe skupaj. Programi se bodo financirali iz ukrepa 2611-11-0036 Izvajanje in
sofinanciranje programov socialnega varstva, podprogram 10010301 Usmerjena
strokovna socialna in psihosocialna pomoč
ranljivim skupinam ter polno, enakopravno
sodelovanje, vključevanje in izenačevanje
možnosti invalidov oziroma njihovo socialno
vključevanje.
V. Rok za porabo dodeljenih sredstev
Sredstva, dodeljena s tem razpisom, morajo biti porabljena do 31. 12. 2011, razen
v primerih, ko ministrstvo na osnovi predhodnega zaprosila soglaša s kasnejšo porabo
sredstev. V nasprotnem primeru mora izvajalec neporabljena sredstva vrniti.
VI. Splošni pogoji za vse prijavljene programe:
Na razpis se lahko prijavijo pravne in
fizične osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v RS in izpolnjujejo sledeče
pogoje:
1. prijavljeni program je predmet razpisa,
kar je razvidno iz razpisne dokumentacije;
2. program se izvaja na območju Republike Slovenije;
3. program se že izvaja ob vložitvi prijave
na javni razpis;
4. prijavitelj je registriran za opravljanje
dejavnosti socialnega varstva;
dokazila:
– ima dejavnost SKD 87 – socialno
varstvo z nastanitvijo, SKD 88 – socialno
varstvo brez nastanitve, SKD 94.991 – dejavnost invalidskih organizacij ali ima SKD
94.91 dejavnost verskih organizacij po
Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti
(Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08).
– ali številko odločbe, s katero so pridobili dovoljenje za delo ali koncesijo izdano
s strani ministrstva in so vpisani v register
zasebnikov in pravnih oseb, ki opravljajo
socialno varstvene storitve;
– ali številko odločbe o podelitvi statusa
humanitarne organizacije s strani ministrstva za delo, družino in socialne zadeve,
statusa invalidske organizacije ali številko
odločbe o podelitvi statusa društva v javnem
interesu s strani ministrstva za delo, družino
in socialne zadeve;
– izvajalci, ki ne morejo registrirati dejavnosti, za dokazilo predložijo prvo stran
temeljnega akta in izvleček temeljnega akta,
iz katerega je razvidna njegova dejavnost
ali naloge;
5. prijavitelj izvaja program v skladu s kodeksom etičnih načel v socialnem varstvu
in predpisi socialnega varstva;
6. programi za otroke in mladostnike do
18. leta starosti, kjer poteka več kot 10-urna
namestitev uporabnikov, ne bodo sofinanci-
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rani, kolikor nimajo s strani staršev z dokazili izkazano soglasje o namestitvi. Program
mora imeti izdano pozitivno mnenje s strani
Socialne zbornice Slovenije;
7. prijavitelj ima poravnane vse pogodbene obveznosti iz preteklih razpisov programov socialnega varstva na MDDSZ.
VII. Posebna pogoja za programe, ki
kandidirajo za sofinanciranje kot b programi
in pričakujejo od ministrstva sofinanciranje
v višini najmanj 33.000 EUR
1. Program se že uspešno izvaja, kar
se dokazuje s pozitivnim mnenjem Socialne
zbornice Slovenije, ki ne sme biti starejše
od 1. 6. 2010.
Prijavitelji morajo vložiti zahtevo za izdajo mnenja o prijavljenem programu na
Socialno zbornico Slovenije najkasneje do
5. 1. 2011, samo mnenje pa do 1. 3. 2011
dostaviti na ministrstvo.
2. Prijavitelj mora imeti zagotovljene prostorske možnosti za izvajanje programa.
VIII. Posebni pogoji za programe, ki kandidirajo za sofinanciranje kot c programi:
1. Program se kot tak ali z možnimi modifikacijami izvaja že vsaj tri leta, pri čemer
gre za program istega izvajalca, ali za program, ki je sporazumno prenesen na novega izvajalca.
2. Program se uspešno izvaja, kar se
dokazuje s pozitivnim mnenjem Socialne
zbornice Slovenije za C program, ki ne sme
biti starejše od 1. 6. 2010 ali z že izdano
verifikacijsko listino. Prijavitelji morajo vložiti zahtevo za izdajo mnenja o prijavljenem
programu na Socialno zbornico Slovenije
najkasneje do 5. 1. 2011, samo mnenje pa
dostaviti do 26. 1. 2011 na ministrstvo. Socialna zbornica bo izdala naslednja mnenja:
pozitivno mnenje za C program, pozitivno
mnenje za B program ali negativno mnenje
za program.
Programi, ki jih Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje od 2006 do 2010 opredeljuje kot javne
socialno varstvene programe, dokazujejo
izpolnjevanje pogojev z veljavno verifikacijsko listino, izdano s strani Socialne zbornice
Slovenije.
3. Program je uporabnikom na voljo redno vsak delovni dan najmanj 6 ur ali pa
je organiziran kot mreža programov enega
izvajalca na nacionalnem nivoju;
4. Program se izvaja v takšnem obsegu,
da je nujna zaposlitev strokovnega vodje za
polni delovni čas;
5. Strokovni vodja v tem razpisu je strokovni delavec po 69. členu Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 –
uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr.,
41/07 – popr. in 114/06 – ZUTPG, v nadaljevanju: ZSV) z najmanj dvema letoma delovne dobe kot strokovni delavec po ZSV ali
ima opravljen strokovni izpit po ZSV ter štiri
leta delovnih izkušenj na področju socialnega varstva in za SVP-8 dokazilo o specializaciji s področja psihosocialne obravnave
otrok, odraslih in družin, ki je uradno priznana s strani slovenskih univerz;
6. Prijavitelj ima zagotovljene prostorske
možnosti za izvajanje programa;
7. Prijavitelj ima finančno podporo lokalne skupnosti, kar dokazuje s pogodbami o sofinanciranju programa, brezplačnim
najemom prostora ali najemom prostora po
cenah, ki veljajo za društva v lokalni skupnosti;
8. Prijavitelj izkazuje pozitivno poslovanje;

9. Proti prijavitelju ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni postopek ali
postopek likvidacije, in tudi ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe.
IX. Kriteriji za izbor a programov
Programi bodo ocenjeni skladno s spodaj
navedenimi kriteriji ob primerjavi istovrstnih
programov in ob upoštevanju specifičnosti
posameznih programov. Programi bodo za
posamezni kriterij prejeli 0 ali več točk. Program, ki pri kateremkoli od prvih devetih
kriterijev (kriteriji 1–9) doseže 0 točk, bo zavrnjen. Zavrnjeni bodo tudi programi, ki od
možnih 72 točk ne bodo zbrali vsaj 44 točk.
V primeru, da bodo po merilih za odmero
sredstev iz tega razpisa odmerjena sredstva
za programe, ki izpolnjujejo vse splošne pogoje ter so dosegli zadostno število točk, bistveno presegala razpisano višino razpoložljivih sredstev, bo ministrstvo sofinanciralo
programe, ki po spodaj navedenih kriterijih
dosežejo višje skupno število točk.
Kriteriji:
1. Program ima postavljene jasne cilje, ki
so v skladu s predmetom razpisa:
– izpolnjuje v celoti (6 točk),
– izpolnjuje v večji meri (4 točke),
– izpolnjuje v manjši meri (2 točki),
– ne izpolnjuje (0 točk).
2. Metode dela in aktivnosti v programu
omogočajo doseganje ciljev:
– izpolnjuje v celoti (6 točk),
– izpolnjuje v večji meri (4 točke),
– izpolnjuje v manjši meri (2 točki),
– ne izpolnjuje (0 točk).
3. Ciljna skupina uporabnikov programa
sodi med ranljive skupine, vključeni uporabniki pa so jasno opredeljeni:
– izpolnjuje v celoti (6 točk),
– izpolnjuje v večji meri (4 točke),
– izpolnjuje v manjši meri (2 točki),
– ne izpolnjuje (0 točk).
4. Število ur vključenosti posameznega
uporabnika v program v določenem časovnem obdobju omogoča doseganje ciljev programa:
– izpolnjuje v celoti (4 točke),
– izpolnjuje v večji meri (3 točke),
– izpolnjuje v manjši meri (1 točka),
– ne izpolnjuje (0 točk).
5. Prijavljeni program se ne sme izvajati
kot del javne službe:
– program se ne izvaja kot del javne
službe oziroma kot storitve ali kot del programa, ki ga ministrstvo že sofinancira (1
točka),
– prijavljeni program se izvaja kot del
javne službe oziroma kot storitve ali kot del
programa, ki ga ministrstvo že sofinancira
(0 točk).
6. Program ima pregledno, uravnoteženo
in jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov
(v finančno konstrukcijo so vključeni samo
stroški programa, razviden je namen odhodkov, ki so skladni z načrtovanimi dejavnostmi programa, stroški ministrstva so jasno
opredeljeni):
– izpolnjuje v celoti (8 točk),
– izpolnjuje v večji meri (5 točk),
– izpolnjuje v manjši meri (2 točki),
– ne izpolnjuje (0 točk).
7. Upravičenost stroškov, ki se krijejo
iz sredstev ministrstva, pridobljenih na tem
razpisu.
– izpolnjuje v celoti (6 točk),
– izpolnjuje v večji meri (4 točke),
– izpolnjuje v manjši meri (2 točki),
– ne izpolnjuje (0 točk).
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8. Program izkazuje sofinanciranje
s strani drugih sofinancerjev v višini najmanj 20% predvidene vrednosti prijavljenega programa:
– vlogi so priložena dokazila o sofinanciranju s strani lokalnih skupnosti v višini
najmanj 30% programa (10 točk),
– vlogi so priložena dokazila o sofinanciranju s strani lokalnih skupnosti v višini
najmanj 25% programa (8 točk),
– vlogi so priložena dokazila o sofinanciranju s strani lokalnih skupnosti v višini
najmanj 20% programa (6 točk),
– vlogi so priložena dokazila o sofinanciranju s strani drugih virov (3 točke),
– vlogi niso priložena dokazila, da ima
program zagotovljeno 20% sofinanciranje
vrednosti prijavljenega programa (0 točk).
9. Višina urnih postavk prijavljenih v razpisu se giblje v okvirih urnih postavk v skladu z merili v razpisu na področju socialnega
varstva:
– višina urnih postavk bistveno ne odstopa od razpisanih v merilih (6 točk),
– višina urnih postavk odstopa na višje
od razpisanih meril za 10 do 20% (3 točke),
– višina urnih postavk odstopa na višje
od razpisanih meril za več kot 20% in manj
kot 50% (1 točka),
– višina urnih postavk odstopa od razpisanih meril za več 50% (0 točk).
10. Izvajalci programa so prostovoljci, ki
ne prejemajo plačila več kot 1,6 EUR na uro
za opravljeno delo:
– v program so kontinuirano vključeni
prostovoljci (3 točke),
– izpolnjuje v večji meri (2 točki),
– izpolnjuje v manjši meri (1 točka),
– v programu ni prostovoljcev ali pa katerikoli prostovoljec prejema plačilo oziroma
nagrado več kot 1,6 EUR na uro za opravljeno delo (0 točk).
11. Program temelji na principu samopomoči in samoorganizacije uporabnikov:
– program ima elemente samopomoči in
samoorganizacije uporabnikov (2 točki),
– program ima deloma elemente samopomoči in samoorganizacije uporabnikov (1
točka),
– program nima elementov samopomoči
in samoorganizacije uporabnikov (0 točk).
12. Uporabniki programa aktivno sodelujejo pri načrtovanju, izvedbi in evalvaciji
programa:
– uporabnik aktivno sodeluje pri načrtovanju, izvedbi in evalvaciji programa (2
točki),
– uporabnik je deloma vključen pri načrtovanju, izvedbi in evalvaciji programa (1
točka),
– uporabnik programa ni vključen pri načrtovanju, izvedbi in evalvaciji programa (0
točk).
13. Uporabniki programa so ustrezno seznanjeni s pravicami v programu:
– uporabnik je ustrezno seznanjen s pravicami v programu (2 točki),
– uporabnik je deloma seznanjen s pravicami v programu (1 točka),
– uporabnik ni seznanjen s pravicami
v programu (0 točk).
14. Prijavitelj ima izdelan postopek pritožbe, s katerim so uporabniki ustrezno seznanjeni:
– prijavitelj ima izdelan postopek pritožbe, s katerim so uporabniki v celoti seznanjeni (4 točke),
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– prijavitelj ima izdelan postopek pritožbe, s katerim so uporabniki ustrezno seznanjeni (3 točke),
– prijavitelj ima izdelan postopek pritožbe, s katerim so uporabniki delno seznanjeni (1 točka),
– prijavitelj nima izdelanega postopka
pritožbe, uporabniki nimajo možnosti pritožbe ali pa niso seznanjeni s postopkom pritožbe (0 točk).
15. Stroški programa, glede na število
uporabnikov, bistveno ne odstopajo od stroškov v istovrstnih programih, razen v primerih, ko je odstopanje utemeljeno glede na
cilje in druge specifičnosti programa:
– stroški programa na uporabnika bistveno ne odstopajo (2 točki),
– stroški programa bistveno odstopajo
(0 točk).
16. Prijavitelj programa je društvo v javnem interesu na področju socialnega varstva, prijavitelj ima status humanitarne ali
invalidske organizacije:
– izvajalec programa ima status (4 točke),
– izvajalec programa nima statusa (0
točk).
X. Kriteriji za izbor b programov:
Programi bodo ocenjeni skladno s spodaj navedenimi kriteriji ob primerjavi istovrstnih programov in ob upoštevanju specifičnosti posameznih programov. Programi
bodo za posamezni kriterij prejeli 0 ali več
točk. Program, ki pri kateremkoli od prvih trinajst kriterijev (kriteriji 1–13) doseže 0 točk,
bo zavrnjen. Zavrnjeni bodo tudi programi,
ki od možnih 115 točk ne bodo zbrali vsaj
70 točk. V primeru, da bodo po merilih za
odmero sredstev iz tega razpisa odmerjena
sredstva za programe, ki izpolnjujejo vse
splošne in posebne pogoje ter so dosegli
zadostno število točk, bistveno presegala
razpisano višino razpoložljivih sredstev, bo
ministrstvo sofinanciralo programe, ki po
spodaj navedenih kriterijih dosežejo višje
skupno število točk.
Kriteriji:
1. Program ima postavljene jasne cilje, ki
so v skladu s predmetom razpisa:
– izpolnjuje v celoti (6 točk),
– izpolnjuje v večji meri (4 točke),
– izpolnjuje v manjši meri (2 točki),
– ne izpolnjuje (0 točk).
2. Potencialni uporabniki programa sodijo v ranljivo skupino in pogoji za vključitev
v program so jasno opredeljeni:
– izpolnjuje v celoti (6 točk),
– izpolnjuje v večji meri (4 točke),
– izpolnjuje v manjši meri (2 točki),
– ne izpolnjuje (0 točk).
3. Metode dela, strokovna ravnanja in
aktivnosti v programu so jasno opredeljeni:
– izpolnjuje v celoti (6 točk),
– izpolnjuje v večji meri (4 točke),
– izpolnjuje v manjši meri (2 točki),
– ne izpolnjuje (0 točk).
4. Z metodami dela, strokovnimi ravnanji
in aktivnostmi v programu se dosegajo cilji
programa:
– izpolnjuje v celoti (6 točk),
– izpolnjuje v večji meri (4 točke),
– izpolnjuje v manjši meri (2 točki),
– ne izpolnjuje (0 točk).
5. Število ur vključenosti posameznega
uporabnika v program v določenem časovnem obdobju omogoča doseganje ciljev programa:
– izpolnjuje v celoti (6 točk),
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– izpolnjuje v večji meri (4 točke),
– izpolnjuje v manjši meri (2 točki),
– ne izpolnjuje (0 točk).
6. Program ima zagotovljeno supervizijo
ali intervizijo:
– ima supervizijo z licenco Socialne zbornice Slovenije (5 točk),
– ima supervizijo brez licence Socialne
zbornice Slovenije ali ustrezno intervizijo (2
točki),
– program nima zagotovljene niti supervizije, niti intervizije (0 točk).
7. Program ima opredeljen ustrezen način evalvacije doseganja ciljev in rezultatov:
– program ima izdelano celovito evalvacijo doseganja ciljev zunanjega izvajalca
(8 točk),
– program ima v celoti oziroma v večjem
delu izdelano evalvacijo doseganja ciljev
znotraj organizacije (6 točk),
– program ima druge načine merjenja
ciljev znotraj organizacije, iz katerih lahko
preveri rezultate delovanja programa (4 točke),
– v programu se samo delno uporabljajo
nekateri določeni načini za merjenje posameznih ciljev programa (2 točki),
– program nima izdelane evalvacije za
doseganje ciljev in ne meri sistemsko rezultatov programa (0 točk).
8. Prijavitelj ima izdelan postopek pritožbe, s katerim so uporabniki ustrezno seznanjeni:
– prijavitelj ima izdelan postopek pritožbe, s katerim so uporabniki v celoti seznanjeni (4 točke),
– prijavitelj ima izdelan postopek pritožbe, s katerim so uporabniki ustrezno seznanjeni (3 točke),
– prijavitelj ima izdelan postopek pritožbe, s katerim so uporabniki delno seznanjeni (1 točka),
– prijavitelj nima izdelanega postopka
pritožbe, uporabniki nimajo možnosti pritožbe ali pa niso seznanjeni s postopkom pritožbe (0 točk).
9. Prijavljeni program se ne sme izvajati
kot del javne službe:
– program se ne izvaja kot del javne
službe oziroma kot storitve ali kot del programa, ki ga ministrstvo že sofinancira (1
točka),
– prijavljeni program se izvaja kot del
javne službe oziroma kot storitve ali kot del
programa, ki ga ministrstvo že sofinancira
(0 točk).
10. Program ima ustrezno kadrovsko
strukturo (število izvajalcev, usposobljenost
izvajalcev in njihove reference ...):
– program ima ustrezno kadrovsko strukturo (izobrazba po 69. členu ZSV – vodja
programa je zaposlen za polni delovni čas,
opravljen strokovni izpit po ZSV in usposobljenost) (8 točk),
– program ima primerno kadrovsko strukturo (izobrazba po 69. členu ZSV – vodja
programa je zaposlen za polni delovni čas in
opravljen strokovni izpit po ZSV) (6 točk),
– program ima zadovoljivo kadrovsko
strukturo (izobrazba po 69. ali po 70. členu
ZSV) (4 točke),
– program nima zadovoljive kadrovske
strukture, vendar v programu občasno delujejo strokovnjaki s primerno izobrazbo (2
točki),
– program nima zadovoljive kadrovske
strukture in v programu ne sodelujejo strokovnjaki s primerno izobrazbo (0 točk).
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11. Program ima pregledno, uravnoteženo in jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov (v finančno konstrukcijo so vključeni
samo stroški programa, razviden je namen
odhodkov, ki so skladni z načrtovanimi dejavnostmi programa, stroški ministrstva so
jasno opredeljeni):
– izpolnjuje v celoti (8 točk),
– izpolnjuje v večji meri (5 točk),
– izpolnjuje v manjši meri (2 točki),
– ne izpolnjuje (0 točk).
12. Upravičenost stroškov, ki se krijejo
iz sredstev ministrstva, pridobljenih na tem
razpisu.
– izpolnjuje v celoti (6 točk),
– izpolnjuje v večji meri (4 točke),
– izpolnjuje v manjši meri (2 točki),
– ne izpolnjuje (0 točk).
13. Program izkazuje sofinanciranje
s strani drugih sofinancerjev v višini najmanj 20% predvidene vrednosti prijavljenega programa:
– vlogi so priložena dokazila o sofinanciranju s strani lokalnih skupnosti v višini
najmanj 30% programa (10 točk),
– vlogi so priložena dokazila o sofinanciranju s strani lokalnih skupnosti v višini
najmanj 25% programa (8 točk),
– vlogi so priložena dokazila o sofinanciranju s strani lokalnih skupnosti v višini
najmanj 20% programa (6 točk),
– vlogi so priložena dokazila o sofinanciranju najmanj 20% programa s strani drugih
virov (3 točke),
– vlogi niso priložena dokazila, da ima
program zagotovljeno 20% sofinanciranje
vrednosti prijavljenega programa (0 točk).
14. Višina urnih postavk prijavljenih
v razpisu se giblje v okvirih urnih postavk
v skladu z merili v razpisu, na področju socialnega varstva:
– višina urnih postavk bistveno ne odstopa od razpisanih v merilih (6 točk),
– višina urnih postavk odstopa na višje
od razpisanih meril za 10 do 20% (3 točke),
– višina urnih postavk odstopa na višje
od razpisanih meril za več kot 20% in manj
kot 50% (1 točka),
– višina urnih postavk odstopa od razpisanih meril za več 50% (0 točk).
15. Izvajalci programa so prostovoljci, ki
ne prejemajo plačila več kot 1,6 EUR na uro
za opravljeno delo:
– v program so kontinuirano vključeni
prostovoljci (3 točke),
– v program so vključeni prostovoljci,
vendar niso vključeni kontinuirano v program (1 točka),
– v programu ni prostovoljcev ali pa katerikoli prostovoljec prejema plačilo oziroma
nagrado za več kot 1,6 EUR na uro za opravljeno delo (0 točk).
16. Prijavitelj vodi dokumentacijo o delu
z uporabniki in obsegu dela:
– izpolnjuje v celoti (6 točk),
– izpolnjuje v večji meri (4 točke),
– izpolnjuje v manjši meri (2 točki),
– ne izpolnjuje (0 točk).
17. Program ima elemente samopomoči
in samoorganizacije uporabnikov:
– program temelji predvsem na samopomoči in samoorganizaciji uporabnikov (2
točki),
– program ima deloma elemente samopomoči in samoorganizacije uporabnikov (1
točka),
– program nima elementov samopomoči
in samoorganizacije uporabnikov (0 točk).
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18. Uporabniki programa aktivno sodelujejo pri načrtovanju, izvedbi in evalvaciji
programa:
– uporabnik aktivno sodeluje pri načrtovanju, izvedbi in evalvaciji programa (2
točki),
– uporabnik je deloma vključen pri načrtovanju, izvedbi in evalvaciji programa (1
točka),
– uporabnik programa ni vključen pri načrtovanju, izvedbi in evalvaciji programa (0
točk).
19. Uporabniki programa so ustrezno seznanjeni s pravicami v programu:
– uporabnik je ustrezno seznanjen s pravicami v programu (2 točki),
– uporabnik je deloma seznanjen s pravicami v programu (1 točka),
– uporabnik ni seznanjen s pravicami
v programu (0 točk).
20. Stroški programa, glede na število
uporabnikov, bistveno ne odstopajo od stroškov v istovrstnih programih, razen v primerih, ko je odstopanje utemeljeno glede na
cilje in druge specifičnosti programa:
– stroški programa na uporabnika bistveno ne odstopajo (2 točki),
– stroški programa bistveno odstopajo
(0 točk).
21. Prijavitelj programa je društvo v javnem interesu na področju socialnega varstva, prijavitelj ima status humanitarne ali
invalidske organizacije:
– prijavitelj programa ima status (6
točk),
– prijavitelj programa nima statusa (0
točk).
22. Program se izvaja in ga ministrstvo
sofinancira:
– več kot 6 let (6 točk).
– več kot 4 let (4 točke),
– več kot 2 leti (2 točki)
– manj kot 2 leti (0 točk).
XI. Kriteriji za izbor c programov:
Programi bodo ocenjeni skladno s spodaj navedenimi kriteriji ob primerjavi istovrstnih programov in ob upoštevanju specifičnosti posameznih programov. Programi
bodo za posamezni kriterij prejeli 0 ali več
točk. Program, ki pri kateremkoli od prvih
šestnajst kriterijev (kriteriji 1-16) doseže 0
točk, bo komisija uvrstila v ocenjevanje kot
B program.
Zavrnjeni kot C programi bodo tudi programi, ki od možnih 131 točk ne bodo zbrali
vsaj 90 točk, le te bo komisija uvrstila v ocenjevanje kot B programe. V primeru, da
bodo po merilih za odmero sredstev iz tega
razpisa odmerjena sredstva za programe, ki
izpolnjujejo vse splošne in posebne pogoje
ter so dosegli zadostno število točk, bistveno presegala razpisano višino razpoložljivih
sredstev, bo ministrstvo sofinanciralo programe, ki po spodaj navedenih kriterijih dosežejo višje skupno število točk.
Kriteriji:
1. Program ima postavljene jasne cilje, ki
so v skladu s predmetom razpisa:
– izpolnjuje v celoti (6 točk),
– izpolnjuje v večji meri (4 točke),
– izpolnjuje v manjši meri (2 točki),
– ne izpolnjuje (0 točk).
2. Cilji programa izhajajo iz vsebine programa in potreb uporabnikov:
– izpolnjuje v celoti (6 točk),
– izpolnjuje v večji meri (4 točke),
– izpolnjuje v manjši meri (2 točki),
– ne izpolnjuje (0 točk).

3. Potencialni uporabniki programa sodijo v ranljivo skupino in pogoji za vključitev
v program so jasno opredeljeni:
– izpolnjuje v celoti (6 točk),
– izpolnjuje v večji meri (4 točke),
– izpolnjuje v manjši meri (2 točki),
– ne izpolnjuje (0 točk).
4. Metode dela, strokovna ravnanja in
aktivnosti v programu so jasno opredeljeni:
– izpolnjuje v celoti (6 točk),
– izpolnjuje v večji meri (4 točke),
– izpolnjuje v manjši meri (2 točki),
– ne izpolnjuje (0 točk).
5. Z metodami dela, strokovnimi ravnanji
in aktivnostmi v programu se dosegajo cilji
programa:
– izpolnjuje v celoti (6 točk),
– izpolnjuje v večji meri (4 točke),
– izpolnjuje v manjši meri (2 točki),
– ne izpolnjuje (0 točk).
6. Število ur vključenosti posameznega
uporabnika v program v določenem časovnem obdobju omogoča doseganje ciljev programa:
– izpolnjuje v celoti (6 točk),
– izpolnjuje v večji meri (4 točke),
– izpolnjuje v manjši meri (2 točki),
– ne izpolnjuje (0 točk).
7. Program ima zagotovljeno supervi
zijo:
– ima supervizijo z licenco Socialne zbornice Slovenije in sklenjen dogovor za supervizijo (5 točk),
– program nima zagotovljene ustrezne
supervizije (0 točk).
8. Program ima opredeljen ustrezen način evalvacije doseganja ciljev in rezultatov:
– program ima izdelano celovito evalvacijo doseganja ciljev zunanjega izvajalca
(8 točk),
– program ima v celoti oziroma v večjem
delu izdelano evalvacijo doseganja ciljev
znotraj organizacije (6 točk),
– program ima druge načine merjenja
ciljev znotraj organizacije, iz katerih lahko
preveri rezultate delovanja programa (4 točke),
– v programu se samo delno uporabljajo
nekateri določeni načini za merjenje posameznih ciljev programa (2 točki),
– program nima izdelane evalvacije za
doseganje ciljev in ne meri sistemsko rezultatov programa (0 točk).
9. Prijavitelj ima izdelan postopek pritožbe, s katerim so uporabniki ustrezno seznanjeni:
– prijavitelj ima izdelan postopek pritožbe, s katerim so uporabniki v celoti seznanjeni (4 točke),
– prijavitelj ima izdelan postopek pritožbe, s katerim so uporabniki ustrezno seznanjeni (3 točke),
– prijavitelj ima izdelan postopek pritožbe, s katerim so uporabniki delno seznanjeni (1 točka),
– prijavitelj nima izdelanega postopka
pritožbe, uporabniki nimajo možnosti pritožbe ali pa niso seznanjeni s postopkom pritožbe (0 točk).
10. Program ima izdelan dolgoročni plan
dela do leta 2015:
– program ima po letih predviden razvoj
programa in finančne posledice (4 točke),
– program ima deloma po letih predviden razvoj programa in finančne posledice
(2 točki),
– program nima izdelanega dolgoročnega plana (0 točk).
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11. Prijavljeni program se ne sme izvajati
kot del javne službe:
– program se ne izvaja kot del javne
službe oziroma kot storitve ali kot del programa, ki ga ministrstvo že sofinancira (1
točka),
– prijavljeni program se izvaja kot del
javne službe oziroma kot storitve ali kot del
programa, ki ga ministrstvo že sofinancira
(0 točk).
12. Program ima ustrezno kadrovsko
strukturo (število izvajalcev, usposobljenost
izvajalcev in njihove reference ...):
– program ima ustrezno kadrovsko strukturo (večina zaposlenih ima izobrazbo po
69. členu ZSV, opravljen strokovni izpit po
ZSV in usposobljenost) (8 točk),
– program ima primerno kadrovsko strukturo (izobrazba po 69. členu ZSV – vodja
programa je zaposlen za polni delovni čas in
opravljen strokovni izpit po ZSV) (6 točk),
– program ima zadovoljivo kadrovsko
strukturo (izobrazba po 69. ali po 70. členu
ZSV) (4 točke),
– program nima zadovoljive kadrovske
strukture, vendar v programu občasno delujejo strokovnjaki s primerno izobrazbo (2
točki),
– program nima zadovoljive kadrovske
strukture in v programu ne sodelujejo strokovnjaki s primerno izobrazbo (0 točk).
13. Program ima pregledno, uravnoteženo in jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov (v finančno konstrukcijo so vključeni
samo stroški programa, razviden je namen
odhodkov, ki so skladni z načrtovanimi dejavnostmi programa, stroški ministrstva so
jasno opredeljeni):
– izpolnjuje v celoti (8 točk),
– izpolnjuje v večji meri (5 točk),
– izpolnjuje v manjši meri (2 točki),
– ne izpolnjuje (0 točk).
14. Upravičenost stroškov, ki se krijejo
iz sredstev ministrstva, pridobljenih na tem
razpisu.
– izpolnjuje v celoti (6 točk),
– izpolnjuje v večji meri (4 točke),
– izpolnjuje v manjši meri (2 točki),
– ne izpolnjuje (0 točk).
15. Program izkazuje sofinanciranje
s strani drugih sofinancerjev v višini najmanj 20% predvidene vrednosti prijavljenega programa:
– vlogi so priložena dokazila o sofinanciranju s strani lokalnih skupnosti v višini
najmanj 30% programa (10 točk),
– vlogi so priložena dokazila o sofinanciranju s strani lokalnih skupnosti v višini
najmanj 25% programa (8 točk),
– vlogi so priložena dokazila o sofinanciranju s strani lokalnih skupnosti v višini
najmanj 20% programa (6 točk),
– vlogi so priložena dokazila o sofinanciranju najmanj 20% programa s strani drugih
virov (3 točke),
– vlogi niso priložena dokazila, da ima
program zagotovljeno 20% sofinanciranje
vrednosti prijavljenega programa (0 točk).
16. Prijavitelj vodi dokumentacijo o delu
z uporabniki in obsegu dela:
– prijavitelj ima izdelan interni akt o vodenju in hrambi dokumentacije, ustrezno vodi
dokumentacijo in jo hrani skladno s predpisi
o hrambi in varovanju osebnih podatkov (6
točk),
– prijavitelj ustrezno vodi dokumentacijo
in jo hrani skladno s predpisi o hrambi in varovanju osebnih podatkov (4 točke),
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– prijavitelj vodi dokumentacijo in jo hrani
skladno s predpisi o varovanju osebnih podatkov (1 točka),
– prijavitelj ne vodi dokumentacije (0
točk).
17. Izvajalci programa so prostovoljci, ki
ne prejemajo plačila več kot 1,6 EUR na uro
za opravljeno delo:
– v program so kontinuirano vključeni
prostovoljci (3 točke),
– v program so vključeni prostovoljci,
vendar niso vključeni kontinuirano v program (1 točka),
– v programu ni prostovoljcev ali pa katerikoli prostovoljec prejema plačilo oziroma
nagrado za več kot 1,6 EUR na uro za opravljeno delo (0 točk).
18. Višina urnih postavk prijavljenih
v razpisu se giblje v okvirih urnih postavk
v skladu z merili v razpisu, na področju socialnega varstva:
– višina urnih postavk bistveno ne odstopa od razpisanih v merilih (6 točk),
– višina urnih postavk odstopa na višje
od razpisanih meril za 10 do 20% (3 točke),
– višina urnih postavk odstopa na višje
od razpisanih meril za več kot 20% in manj
kot 50% (1 točka),
– višina urnih postavk odstopa od razpisanih meril za več 50% (0 točk).
19. Program ima elemente samopomoči
in samoorganizacije uporabnikov:
– program ima elemente samopomoči in
samoorganizacije uporabnikov (2 točki),
– program ima deloma elemente samopomoči in samoorganizacije uporabnikov (1
točka),
– program nima elementov samopomoči
in samoorganizacije uporabnikov (0 točk).
20. Uporabniki programa aktivno sodelujejo pri načrtovanju, izvedbi in evalvaciji
programa:
– uporabnik aktivno sodeluje pri načrtovanju, izvedbi in evalvaciji programa (2
točki),
– uporabnik je deloma vključen pri načrtovanju, izvedbi in evalvaciji programa (1
točka),
– uporabnik programa ni vključen pri načrtovanju, izvedbi in evalvaciji programa, (0
točk).
21. Uporabniki programa so ustrezno seznanjeni s pravicami v programu:
– uporabniki so ustrezno seznanjeni
s pravicami v programu (2 točki),
– uporabniki so deloma seznanjeni s pravicami v programu (1 točka),
– uporabniki niso seznanjeni s pravicami
v programu (0 točk).
22. Stroški programa, glede na število
uporabnikov, bistveno ne odstopajo od stroškov v istovrstnih programih, razen v primerih, ko je odstopanje utemeljeno glede na
cilje in druge specifičnosti programa:
– stroški programa na uporabnika bistveno ne odstopajo (2 točki),
– stroški programa odstopajo zaradi specifičnosti programa (1 točki),
– stroški programa bistveno odstopajo
(0 točk).
23. Program se izvaja in ga ministrstvo
sofinancira:
– več kot 10 let (12 točk)
– več kot 8 let (9 točk),
– več kot 6 let (6 točk),
– več kot 3 leta (3 točke),
– manj kot 3 leta (0 točk).
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24. Prijavitelj programa je društvo v javnem interesu na področju socialnega varstva, prijavitelj ima status humanitarne ali
invalidske organizacije:
– prijavitelj programa ima status (6
točk),
– prijavitelj programa nima statusa (0
točk).
XII. Regijska pokritost
Ministrstvo lahko zavrne vlogo za sofinanciranje programa, ki sicer izpolnjuje
vse splošne in posebne pogoje ter dosega zadostno število točk, če ugotovi, da na
določenem regijskem območju že obstaja
program, ki je vključen v večletno sofinanciranje s strani ministrstva na podlagi sklepov
ministra o izboru večletnih programov (sklep
št. 66306-14/2004/9 z dne 27. 12. 2004, sklep
št. 663-06-14/2004/15 z dne 19. 1. 2005,
sklep št. 66306-223/2005/25 z dne 22. marec 2006, sklep št. 66306-421/2006-24 z dne
29. marec 2007, sklep št. 66306-365/2007-18
z dne 24. 12. 2007, sklep št. 4102-1/2008-8
z dne 25. 2. 2008, sklep št. 4102-5/2008-22
z dne 17. 2. 2009, sklep št: 4102-3/2009-13
z dne 19. 2. 2010). Ministrstvo šteje, da je
posamezno regijsko območje določeno v teritorialnih mejah statističnih regij.
XIII. Merila za odmero višine sredstev
programa
A). Splošna merila
1. Programi lahko s strani ministrstva
prejmejo sredstva največ v višini 80%
vseh predvidenih odhodkov programa iz
tabele razpisne dokumentacije: predvideni
prihodki in predvideni odhodki v letu 2011.
2. Sofinancirani bodo stroški izvajanja
programa – stroški dela in materialni stroški,
vezani na izvajanje programa, kamor sodijo
tudi stroški plačil vseh oblik dela izven zaposlitve, stroški dodatnega usposabljanja,
stroški supervizije za strokovne delavce in
stroški v zvezi z delom prostovoljcev.
3. Po proučitvi prijav na razpis ter poročil o delovanju programa v preteklem letu
bo ministrstvo določilo predvsem obseg
sredstev za stroške dela oziroma zaposlitve v programu, ki jih bo sofinanciralo. To
velja predvsem za C programe. Pri tem bo
upoštevalo predvsem nujno število zaposlenih na število uporabnikov v istovrstnih
programih ob upoštevanju specifičnosti programa.
4. Pri sofinanciranju programa se odmerijo stroški dela z vrednostjo višine izhodiščne plače v letu 2011, določene za vodjo
programa, strokovnega delavca (strokovni
delavci po tem razpisu so delavci, ki so končali višjo ali visoko šolo za socialno delo, ali
psihološke smeri, pedagoške smeri in njenih
specialnih disciplin, upravne smeri, pravne
smeri, sociološke smeri, zdravstvene smeri
– smer delovne terapije in teološke smeri
z ustrezno specializacijo ter imajo eno leto
delovnih izkušenj na področju socialnega
varstva), laičnega delavca z univerzitetno
izobrazbo, visokošolsko izobrazbo, višješolsko izobrazbo in laičnega delavca s srednješolsko izobrazbo, ki so sledeči:
Leto 2011
za vodje
za strokovne delavce
za laične delavce s VI. in VII. st. izobrazbe
za laične delavce z vključno V. st. izobrazbe

Na uro
16,41
12,20
10,50
6,88

Mesečno
2856,20
2122,80
1827,82
1198,01

Letno
34.274,41 EUR
25.473,59 EUR
21.933,85 EUR
14.376,13 EUR
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5. V programih za večletno sofinanciranje – C programi bodo praviloma odobreni materialni stroški v višini 2.547,36 EUR
(10% strokovnega delavca) v primeru na
celotno odobreno sofinancirano zaposlitev
posameznega delavca.
6. V programih, ki bodo sprejeti v sofinanciranje – B programi, se lahko odobrijo materialni stroški v višini 2.547,36 EUR
(10% strokovnega delavca) na celotno odobreno sofinancirano zaposlitev posameznega delavca.
7. V primeru, da bodo zaprošena sredstva izbranih prijaviteljev na javni razpis
presegla razpisana sredstva, bo ministrstvo
prvenstveno zagotavljalo sredstva za stroške zaposlitev.
8. Ne glede na prejšnje točke bodo programi skupin za samopomoč in medsebojno pomoč, glede na istovrstne programe in
ob upoštevanju specifičnosti posameznega
programa, sofinancirani največ do višine
1.500,00 EUR za posamezno skupino 8-15
uporabnikov.
9. Programe, katerih vsebina izhaja predvsem iz zdravstvenih težav uporabnikov,
bo ministrstvo sofinanciralo predvsem kot
A programe.
10. Socialno varstveni programi, ki se
izvajajo v okviru mladinskih centrov, se sofinancirajo največ v višini do 2.500,00 EUR.
11. Ministrstvo ne bo sofinanciralo programov taborov in letovanj, ki se izvajajo
samo kot tabori in letovanja, brez poprejšnje
kontinuirane vključitve uporabnikov med letom v program. Programe, ki imajo kontinuirano vključene uporabnike med letom in
izvajajo tudi tabore, v okviru katerih se izvajajo tudi socialnovarstvene metode, so lahko
sofinancirani v višini do 2.500,00 EUR.
12. Ministrstvo ne bo sofinanciralo materialnih stroškov, ki se navezujejo na pogostitve ali reprezentance pri odhodkih programa.
13. Programi za otroke in mladostnike do
18. leta starosti, kjer poteka več kot 10 urna
namestitev uporabnikov, ne bodo sofinancirani, kolikor nimajo s strani staršev z dokazili izkazano soglasje o namestitvi. Program
mora imeti izdano pozitivno mnenje s strani
Socialne zbornice Slovenije.
14. Investicije v programu ne bodo sofinancirane.
B). Posebna merila za posamezna razpisana področja in porabo sredstev ministrstva
Za spodaj navedena merila bo pri določitvi zneska sofinanciranja dana prednost pokrivanju stroškov dela strokovnih delavcev
v programih. Sredstva, določena na podlagi
uporabe navedenih meril, bodo v vseh primerih namenjena izvajanju programa. Pri
pregledu finančne konstrukcije programa se
bodo iz predvidenih odhodkov izločili tisti
odhodki, kot so npr. investicije, ki jih ministrstvo v skladu s svojo usmeritvijo in predpisi
ne more sofinancirati. Preostali odhodki programa bodo ocenjeni v skladu z merili razpisa in glede na njihov pomen za izvajanje
programa. S pregledom finančne konstrukcije, ob upoštevanju predvidenih strokovnih
ravnanj in drugih aktivnosti, s katerimi program dosega zastavljene cilje, bo na podlagi meril določena višina sredstev, ki jih bo
zagotovilo ministrstvo za izvedbo programa
v letu 2011. Merila bodo uporabljena za odmero višine sredstev, s katerimi bo ministrstvo sofinanciralo izbrani program. Ne glede
na odmero iz 4. in 5. A točke pri merilih za
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odmero višine sredstev programa, lahko izvajalec porabi del sredstev za upravičene
materialne stroške v programu (administrativni stroški, stroški za prostovoljce, stroški
za supervizijo in strokovno usposabljanje,
ostali materialni stroški za izvedbo programa) in sicer do 25% odmerjenih sredstev
vrednosti programa. Ministrstvo bo sofinanciralo program kot celoto, ne posameznih
stroškov programa. Za izbrane programe bo
prijavitelj programa s pogodbo pooblaščen
in zadolžen za čimbolj racionalno porabo
sredstev na način, ki bo omogočal izvedbo
prijavljenega programa.
1. Merilo za programe, prijavljene pod
SVP-1 (Programi materinskih domov in zavetišč za ženske)
Kot merilo se upošteva število uporabnikov, raznolikost aktivnosti posameznega prijavitelja in nujni materialni stroški, ki so potrebni za izvajanje programa. Za programe
zavetišč se upošteva 1 strokovni delavec
za 4 do 5 uporabnikov (matere in otroci), pri
materinskih domovih pa 1 strokovni delavec
za 6 do 7 uporabnikov (matere in otroci). Za
materinske domove, zavetišča za ženske,
varne hiše in krizne centre za žrtve nasilja se upošteva tudi prostorske kapacitete
v programu in specifičnost programa kot je
npr. delovanje programa na več lokacijah.
2. Merilo za programe, prijavljene pod
SVP-2 (Programi stanovanjskih skupin za
osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem
zdravju in programi centrov za svetovanje
za osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju)
Kot merilo se upošteva število uporabnikov, raznolikost aktivnosti posameznega
prijavitelja in nujni materialni stroški, ki so
potrebni za izvajanje programa glede na
razpoložljiva proračunska sredstva.
Merila za stanovanjske skupine:
Pri stanovanjskih skupinah s celovito celodnevno podporo se kot merilo upošteva na
stanovanjsko skupino (4–7 uporabnikov) 4
zaposlitve (2 strokovna delavca in 2 laična
delavca). Pri merilu za nočno delo se upošteva 150% stroškov dela na zaposlenega.
Lahko se upoštevajo tudi materialni stroški
v višini 2,62 EUR na dan na uporabnika in
stroški najemnine v dejanski višini, vendar
ne več kot 5,89 EUR na m2.
Pri prehodni stanovanjski skupini (4–7
uporabnikov) se kot merilo upošteva 1 strokovni delavec na stanovanjsko skupino in
1/2 laičnega delavca. Lahko se upoštevajo tudi materialni stroški v višini 2,62 EUR
na dan na uporabnika in stroški najemnine v dejanski višini, vendar ne več kot
5,89 EUR na m2.
Pri odprtih stanovanjskih skupinah (4–7
uporabnikov) se kot merilo upošteva 1/2
strokovnega delavca. Lahko se upoštevajo tudi materialni stroški v višini 2,62 EUR
na dan na uporabnika in stroški najemnine v dejanski višini, vendar ne več kot
5,89 EUR na m2.
Za programe dnevnih centrov, centrov za
svetovanje in zagovorništvo za osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju in
njihove svojce se kot merilo upošteva začetek delovanja programa, število uporabnikov, raznolikost aktivnosti posameznega izvajalca in intenzivnost dela z uporabniki. Za
dnevne centre se kot merilo upošteva 1 strokovni delavec za najmanj 12 uporabnikov in
najmanj 6 ur delovanja dnevnega centra ter
povprečna vključenost posameznega uporabnika na dan. Za pisarne za svetovanje in
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informiranje se kot merilo upošteva 1 strokovni delavec za najmanj 60 uporabnikov
in najmanj 6 ur delovanja pisarne za svetovanje in lokacija izvajanja programa ter
povprečna vključenost posameznega uporabnika na dan. Za centre za druženje ali
klubske dejavnosti v ožji lokalni skupnosti
se glede na število uporabnikov dodeli 1/4
strokovnega ali 1/4 laičnega delavca za izvedbo programa. Za programe, kjer poteka
delo v obliki skupin, se upoštevajo merila, ki
veljajo za skupine. Za programe, kjer poteka
delo v obliki individualnega svetovanja ali
zagovorništva, se kot merilo upošteva število opravljenih ur svetovanja.
3. Merilo za programe, prijavljene pod
SVP-3 (Programi za podporno bivanje pri
neodvisnem življenju invalidov, drugi specializirani programi za organizacijo in spodbujanje neodvisnega življenja invalidov ter
osebne asistence invalidov)
Kot merilo se upošteva začetek delovanja programa, število uporabnikov, raznolikost aktivnosti posameznega prijavitelja, obseg dela v programu glede na razpoložljiva
proračunska sredstva, ki so potrebni za izvajanje programa. Za bivalne skupnosti se
kot merilo upošteva število vključenih uporabnikov, število ur sodelovanja strokovnega
delavca ali laičnega delavca v programu. Za
osebno asistenco se kot merilo upošteva
1 strokovni delavec na 16-20 uporabnikov
programa in število ur izvajanja programa
osebne asistence. Pri programih prevozov
bo upoštevano število uporabnikov, število prevoženih kilometrov, lokacija izvajanja
programa in raznolikost programa. Za programe, kjer poteka delo v obliki skupin, se
upoštevajo merila, ki veljajo za skupine.
4. Merilo za programe, prijavljene pod
SVP-4 (Programi terapevtskih skupnosti
in drugi programi, ki omogočajo nastanitev za uživalce drog, skupaj s pripadajočimi mrežami sprejemnih in dnevnih centrov
(za motiviranje in pripravo uporabnikov na
vstop v terapevtske skupnosti), centri za
reintegracijo abstinentov v družbo, programi
za vzporedno terapevtsko pomoč družinam
uživalcev drog ter terapevtskim skupnostim
alternativnih programov za uživalce drog)
Kot merilo se upošteva začetek delovanja programa, število uporabnikov, raznovrstnost strokovnih ravnanj in aktivnosti v programu, intenzivnost in strokovnost
obravnave ter obseg dela v programu glede
na razpoložljiva proračunska sredstva.
Za programe, ki so namenjeni vzpostavitvi stika z uporabniki drog, spodbujanju
razmišljanja uporabnika o njegovem socialnem položaju v zvezi z uživanjem drog,
namenjeni motivaciji in podpori pri aktivnem
reševanju problematike zasvojenosti, zmanjševanju škodljivih posledic uporabe drog,
omogočanju manj tveganega vedenja ter
spodbujanju spreminjanja načina življenja,
se kot merilo upošteva 1 strokovni delavec
nad 20 mesečno vključenih uporabnikov in
največ 2 zaposlena za najmanj 6 ur delovanja dnevnega centra ali delovanje mobilne
pisarne za svetovanje in informiranje.
Za programe, namenjene motivaciji in
podpori pri aktivnem reševanju problematike zasvojenosti, se kot merilo upošteva
najmanj 1/2 strokovnega delavca oziroma
1/2 laičnega delavca v programu, ki temelji predvsem na delu laičnih delavcev in največ 2 strokovna delavca oziroma 2 laična
delavca v programu, ki temelji predvsem na
delu strokovnih delavcev. Za programe, na-
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menjene spreminjanju in utrjevanju življenja
brez drog – visokopražne programe in programe reintegracije, se kot merilo upošteva
najmanj 1 strokovni delavec oziroma 1 laični
delavec na najmanj 10 mesečno vključenih
uporabnikov v programu, ki temelji predvsem na delu strokovnih delavcev in največ
2 strokovna delavca oziroma 2 laična delavca v programu, ki temelji predvsem na delu
strokovnih delavcev na najmanj 20 mesečno
vključenih uporabnikov. Za programe, kjer
poteka delo v obliki skupin, se upoštevajo
merila, ki veljajo za skupine.
Za programe, namenjene spreminjanju
in utrjevanju življenja brez drog – visokopražne programe, predvsem terapevtske
skupnosti, kjer gre za 24 urno obravnavo
uporabnikov, se kot merilo upošteva najmanj 1,5 zaposlitve za najmanj 8 vključenih
uporabnikov v programu in največ 4 zaposlitve v programu. Za programe, kjer poteka
delo v obliki skupin, se upoštevajo merila, ki
veljajo za skupine.
Za programe, namenjene spreminjanju
in utrjevanju življenja brez drog – visokopražne programe za uporabnike s pridruženo
motnjo, predvsem terapevtske skupnosti,
kjer gre za 24 urno prisotnost zaposlenih,
se kot merilo upošteva najmanj 5 zaposlitev
za najmanj 8 vključenih uporabnikov v programu, vendar ne več kot 7 zaposlitev. Pri
merilu za nočno delo se upošteva 150%
stroškov dela na zaposlenega.
Za programe reintegracije uporabnikov,
ki so zaključili terapevtsko obravnavo se
kot merilo upošteva 1 strokovni delavec na
10 mesečno vključenih uporabnikov.
5. Merilo za programe, prijavljene pod
SVP-5 (Terapevtski programi in drugi programi za urejanje socialnih stisk zaradi alkoholizma in drugih oblik zasvojenosti)
Kot merilo se upošteva začetek delovanja programa, število uporabnikov, raznovrstnost strokovnih ravnanj in aktivnosti
v programu, delovanje programa na več lokacijah, intenzivnost in strokovnost obravnave in obseg dela v programu glede na
razpoložljiva sredstva.
Za programe, namenjene identifikaciji in
delu s posamezniki in skupinami z večjo
stopnjo tveganja za razvoj težav, povezanih
z uživanjem alkohola ali drugih oblik zasvojenosti, se kot merilo upošteva največ 2 strokovna delavca za najmanj 6 ur delovanja
programa (dnevnega centra ali delovanje
pisarne za svetovanje in informiranje).
Za programe, kjer poteka delo v obliki
skupin, se upoštevajo merila, ki veljajo za
skupine.
6. Merilo za programe, prijavljene pod
SVP-6 (Programi sprejemališč in zavetišč
za brezdomce)
1. Programi sprejemališč in zavetišč
za brezdomce
Kot merilo se upošteva število uporabnikov, obseg dela, raznolikost aktivnosti posameznega prijavitelja, možnost celodnevnega bivanja s prenočitvijo ter celodnevna
obravnava uporabnikov. Za sprejemališča
in dnevne centre z dnevno obravnavo se
kot merilo upošteva 1 strokovni delavec ali
laični delavec za najmanj 30 uporabnikov,
vendar največ dva strokovna delavca na
dnevni center.
Za zavetišča s prenočitvenimi kapacitetami se kot merilo upošteva 1 strokovni
delavec za nad 11 uporabnikov, za zavetišča s prenočitvenimi kapacitetami in z nočnim dežurstvom se kot merilo upošteva 1
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strokovni delavec, ki je ovrednoten za delo
v nočnem času v višini 150% stroškov dela
za nad 11 uporabnikov, oziroma za zavetišča s prenočitvenimi kapacitetami odprtega tipa pa 1,5 laičnega delavca za nad 11
uporabnikov.
7. Merilo za programe, prijavljene pod
SVP-7 (Programi regionalnih medgeneracijskih središč z mrežo socialnih programov za
kakovostno življenje v starosti in sožitje med
generacijami v lokalni skupnosti)
Kot merilo se upoštevata 1 strokovni delavec na regionalno medgeneracijsko središče.
8. Merilo za programe, prijavljene pod
SVP-8 (Specializirani terapevtski programi
psihosocialne pomoči otrokom, odraslim ali
družinam, namenjeni razreševanju medsebojnih osebnostnih problemov)
Kot merilo se upošteva 1 strokovni delavec s specializacijo na 50.000 prebivalcev.
Na območju celotne države bo predvidoma sofinanciranih 20–22 strokovnih delavcev s specializacijo.
9. Merilo za programe, prijavljene pod
SVP-9 (Programi sprejemališč in zavetišč za
brezdomne uživalce nedovoljenih drog)
V programih kjer gre za 24 urno obravnavo uporabnikov se kot merilo upošteva
3 strokovne delavce na 15 vključenih uporabnikov.
10. Merilo za programe, prijavljene pod
REP-1 (Programi psihosocialnega svetovanja po telefonu otrokom, mladostnikom in
drugim osebam v osebnih stiskah)
Kot merilo se upošteva število uporabnikov, raznolikost aktivnosti posameznega
prijavitelja, število klicev, obseg svetovanja
in postavljena mreža svetovalnic, ki so potrebne za izvajanje programa.
11. Merilo za programe, prijavljene pod
REP-2 (Nizkopražni programi za uživalce
drog, mreža centrov za svetovanje in socialno rehabilitacijo zasvojenih s prepovedanimi drogami, potrebnih vsakodnevne
obravnave)
Kot merilo se upošteva 1 strokovni delavec oziroma 1 laični delavec na 10 uporabnikov, vendar največ 3 delavci.
12. Merilo za programe, prijavljene pod
REP-3 (Terapevtski programi in drugi programi za urejanje socialnih stisk zaradi alkoholizma in drugih oblik zasvojenosti (npr.
klubi zdravljenih alkoholikov)
Kot merilo se upoštevajo merila, ki veljajo za skupine.
13. Merilo za programe, prijavljene pod
REP-4 (Programi medgeneracijskih in drugih skupin za samopomoč ter drugi programi, ki v bivalnem okolju skrbijo za zmanjševanje socialne izključenosti starih)
Kot merilo se upoštevajo stroški za delo
1 koordinatorja za najmanj 110 skupin. Za
posamezno skupino za samopomoč (do 15
uporabnikov) pri katerih gre predvsem za
druženje in ohranjanje socialnih aktivnosti se glede na število uporabnikov odmeri
130,00 EUR do 260,00 EUR.
14. Merilo za programe, prijavljene pod
REP-5 (Programi psihosocialne pomoči žrtvam nasilja)
Kot merilo se upošteva število uporabnikov in število ur, ko so izvajalci programa
na voljo uporabnikom, raznolikost aktivnosti
posameznega prijavitelja in nujni materialni
stroški, ki so potrebni za izvajanje programa. Pri programih, kjer poteka delo v obliki
skupin, se upoštevajo merila, ki veljajo za
skupine.

15. Merilo za programe, prijavljene pod
REP-6 (Programi za kratkotrajno dnevno ali
celodnevno obravnavo in oskrbo otrok in
mladoletnikov, prikrajšanih za normalno družinsko življenje ter specializirani preventivni
programi, namenjeni otrokom in mladostnikom s težavami v odraščanju)
Kot merilo se upošteva začetek delovanja programa, število uporabnikov, raznolikost aktivnosti posameznega prijavitelja,
specifičnost programa, intenzivnost dela
z uporabniki in obseg obravnave uporabnika, ki so potrebni za izvajanje programa. Za
dnevne centre za mladostnike, ki delujejo
kontinuirano najmanj 5 ur dnevno z najmanj
40 uporabniki, se kot merilo upošteva 1 strokovni delavec. Za programe, kjer poteka
delo v obliki skupin, se upoštevajo merila, ki
veljajo za skupine.
16. Merilo za programe, prijavljene pod
REP-7 (Drugi programi, ki so namenjeni odpravljanju socialnih stisk, ki niso del drugih
razpisanih programov)
Kot merilo se upošteva število uporabnikov, raznolikost aktivnosti posameznega prijavitelja in nujni materialni stroški, ki so potrebni za izvajanje programa. Pri programih
prevozov invalidov se kot merilo za odmero
upošteva število uporabnikov programa in
število prevoženih kilometrov na leto.
17. Merila za programe, kjer poteka delo
v obliki skupin
Za programe, kjer poteka delo v obliki
skupin, pri katerih gre predvsem za druženje in ohranjanje socialnih aktivnosti, se
glede na število uporabnikov in lokacijo izvajanja programov odmeri od 130,00 EUR
do 260,00 EUR na skupino. Za programe,
kjer poteka delo v obliki skupin, pri katerih gre predvsem za podporo pri utrjevanju
vedenjskih in odnosnih vzorcev glede na
število uporabnikov, se odmeri 340,00 EUR
do 600,00 EUR na skupino. Za programe,
kjer poteka delo v obliki skupin, pri katerih gre za spreminjanje in utrjevanje novih
vedenjskih in odnosnih vzorcev glede na
število uporabnikov, se odmeri 680,00 EUR
do 850,00 EUR na skupino.
XIV. Sklep o izboru programov
Ministrstvo bo sprejelo sklep o izboru
programov, ki bodo sofinancirani v obdobju
od leta 2011 do 2015 z možnostjo podaljšanja – programi C predvidoma do sredine
meseca februarja 2011, sklep o izboru programov, ki bodo sofinancirani v letu 2011
– programi A in B pa predvidoma do konca
meseca aprila 2011. Zoper navedena sklepa so dovoljene pritožbe, ki jih je potrebno
vložiti na Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana,
v roku 8 dni od prejema sklepa. O pritožbah
bo odločil minister.
V letu 2015 bo ministrstvo za vse programe izbrane pod točko C na podlagi zakona,
na podlagi evalvacije programa ali strokovne verifikacije programa, ki bo opravljena
v skladu z navodili ministrstva, na osnovi
evalviranega programa, lahko odločilo o podaljšanju in višini sofinanciranja programa.
Programi, iz področja SVP razpisa, ki
bodo sofinancirani v obdobju od leta 2011
do 2015, lahko pridobijo verifikacijo programa, po kateri postanejo javni socialno varstveni programi.
XV. Obvezna oblika in vsebina ponudbe
1. Prijavitelji morajo ponudbo oddati na
ustreznem obrazcu: obrazec 2011-A, obrazec 2011-B ali obrazec 2011-C.
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2. Obrazci za prijavo na razpis (obrazec
2011-A, obrazec 2011-B ali obrazec 2011C) so dosegljivi na spletni strani Ministrstva
za delo, družino in socialne zadeve (javna
naročila / javni razpisi).
3. Popolna ponudba vsebuje naslednje
elemente:
– izpolnjena prijava na razpis (obrazec
2011-A, obrazec 2011-B ali obrazec 2011C. Za popolno ponudbo velja vloga, ki je
oddana na v celoti izpolnjenem predpisanem obrazcu, ki je sestavni del razpisne
dokumentacije),
– dokazila o 20% sofinanciranju programa (dokazila se morajo glasiti na prijavljeni
naslov programa),
– fotokopijo potrdila o doseženi strokovni
izobrazbi za strokovne delavce po ZSV za
sofinanciranje pod C,
– za programe, ki kandidirajo za sofinanciranje pod C, fotokopijo pogodbe o zaposlitvi strokovnega vodje programa,
– fotokopijo delovne knjižice ali izjavo
delodajalca o delovnih izkušnjah za vodjo
prijavljenega programa za sofinanciranje
pod C,
– fotokopija dogovora o izvajanju supervizije supervizorja z licenco Socialne zbornice Slovenije za programe sofinancirane
pod C,
– za programe, ki kandidirajo za sofinanciranje pod C in pod B nad 33.000 EUR, dokazilo o zagotovljenih prostorskih možnosti
za izvajanje programa (zemljiško – knjižni
izpisek, najemna pogodba, dokazilo o uporabi prostorov),
– za programe, ki kandidirajo za sofinanciranje pod C in pod B nad 33.000 EUR,
mnenje Socialne zbornice Slovenije o ustreznosti izvajanja programa, ki ne sme biti starejše od 1. 6. 2010. V primeru, da prijavitelj
z mnenjem ne razpolaga, mora predložiti
potrdilo o vložitvi zahteve za izdajo mnenja
Socialne zbornice Slovenije o ustreznosti izvajanja programa. Prijavitelj, ki kandidira za
sofinanciranje pod C, je do vključno 28. 1.
2011 na ministrstvo dolžan predložiti tudi
samo mnenje Socialne zbornice Slovenije.
Prijavitelj, ki kandidira za sofinanciranje pod
B nad 33.000 EUR, je do vključno 1. 3. 2011
dolžan na ministrstvo predložiti tudi samo
mnenje Socialne zbornice Slovenije. Šteje
se, da je mnenje prispelo pravočasno, če
je do zadnjega dne roka za oddajo oddano
do 14. ure v glavni pisarni Ministrstva za
delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova
5, 1000 Ljubljana (soba 22) ali če je zadnji
dan roka oddano na pošti kot priporočena
pošiljka,
– za programe, ki kandidirajo za sofinanciranje pod C, dokazila o finančni podpori
lokalne skupnosti (pogodbe o sofinanciranju
programa, dokazilo o brezplačnem najemu
prostora ali najemu prostora po cenah, ki
veljajo za društva v lokalni skupnosti),
– za programe prijavitelja, ki kandidirajo
za sofinanciranje pod C, katerih s strani AJPES-a potrjeni računovodski izkazi za leto
2009 izkazujejo presežek odhodkov nad
prihodki, je potrebno priložiti s strani pristojnega organa prijavitelja sprejet program
pokritja v naslednjih letih.
4. Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve bo samo pridobilo:
– obvestilo o identifikaciji izvajalca s strani AJPES-a iz 4. točke VI. splošnega pogoja o opravljanju socialno varstvene dejav
nosti,
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– za programe, ki kandidirajo za sofinanciranje pod C, s strani AJPES-a potrjene
računovodske izkaze za leto 2009,
– za programe, ki kandidirajo za sofinanciranje pod C, kopijo potrdila o opravljenem
strokovnem izpitu s področja socialnega
varstva za strokovne delavce,
– dokazilo, da proti prijavitelju ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni
postopek ali postopek likvidacije, in tudi ni
prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe,
– izjavo prijavitelja o plačilu mnenja Socialne zbornice Slovenije.
5. Popolne ponudbe je treba poslati v zaprtih kuvertah na naslov: Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve, Kotnikova 5,
1000 Ljubljana. Kuverte morajo biti v zgornjem levem kotu jasno označene z oznako:
»Ponudba – Ne odpiraj! Javni razpis za sofinanciranje programov socialnega varstva
2010. Predmet razpisa: SVP___ ali REP___
(napišite, pod katero vsebinsko točko razpisa se prijavljate). Način sofinanciranja:
_______ (napišite, za kateri način sofinanciranja se prijavljate: A, B ali C)«.
Na hrbtni strani kuverte mora biti obvezno naveden popoln naslov prijavitelja.
6. Vse dodatne informacije v zvezi
z razpisom dobite na tel. 01/369-77-50,
01/369-77-62 in 01/369-77-52, ob ponedeljkih, sredah in petkih, od 9. do 11. ure in od
13. do 15. ure.
Dne 17. decembra 2010, bo, ob 9. uri,
organizirano informativno srečanje o javnem
razpisu in o varovanju osebnih podatkov.
Informativno srečanje bo potekalo v dvorani
Mestne knjižnice Ljubljana, Knjižnica Otona Župančiča, III. nadstropje, na Kersnikovi
ul. 2 v Ljubljani.
7. Vsak posamezni program mora biti,
skupaj z zahtevano dokumentacijo, predložen v posebni kuverti. Ponudbe z več programi v eni kuverti bodo v postopku odpiranja izločene iz nadaljnjega postopka
ocenjevanja! Prijavitelj, ki izvaja program
v več skupinah, se prijavi na razpis z eno
ponudbo (npr. program medsebojne pomoči
se izvaja v šestih skupinah na treh lokacijah).
XVI. Rok za oddajo ponudbe
Rok za oddajo ponudb je 10. januar
2011.
Šteje se, da je ponudba prispela pravočasno, če je zadnji dan roka za oddajo, do
14. ure, oddana v glavni pisarni Ministrstva
za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana (soba 22) ali če je
zadnji dan roka oddana na pošti kot priporočena pošiljka.
Nepravočasne in nepravilno označene
ponudbe bodo vrnjene ponudnikom neodprte, zato mora biti na hrbtni strani vsake
kuverte označen pošiljatelj. Iz nadaljnjega
postopka ocenjevanja bodo izločene vse ponudbe, ki ne bodo oddane na predpisanem
obrazcu.
XVII. Odpiranje ponudb
Komisija bo z odpiranjem prispelih ponudb pričela dne 13. januarja 2011, v prostorih Ministrstva za delo, družino in socialne
zadeve.
Odpiranje ne bo javno.
XVIII. Ponudniki bodo o izboru programov pisno obveščeni v 90 dneh od dneva,
ko bo končano odpiranje ponudb.
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve

100 / 10. 12. 2010 /

Stran

3047

Št. 276/10
Ob-7198/10
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 5. 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 zagotavljanja
najmanjšega obsega zdravstvenega
varstva živali na velikih obratih rej živali
(farmah), ki so v lasti pravnih oseb
in na kmetijskih gospodarstvih,
ki vzrejajo njihove živali
(kooperacijske reje)
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 na
velikih obratih rej živali (farmah), ki so v lasti
pravnih oseb in na kmetijskih gospodarstvih,
ki vzrejajo njihove živali (kooperacijske reje)
za izvajanje:
– dejavnosti javne veterinarske službe za
izvajanje predpisanega spremljanja stanja
bolezni in cepljenj posameznih vrst živali
v tekočem letu (letna odredba), ki se financira iz proračuna VURS;
– 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.
Koncesija bo dodeljena za velike obrate
rej živali in kooperacijske reje, ki na dan
objave razpisa izpolnjujejo pogoj najmanj
3000 GVŽ/leto in so v lasti pravnih oseb,
in sicer:
a) za perutninske obrate:
– Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva cesta 10,
2250 Ptuj,
– Pivka d. d., Kal 1, 6257 Pivka,
– Jata Emona d.o.o., Agrokombinatska 84, 1000 Ljubljana,
b) za prašičerejske in govedorejske
obrate:
– Farme Ihan d.d., Breznikova 89, 1230
Domžale,
c) za prašičerejska obrata – farmi Nemščak in Jezera:
– Panvita prašičereja Nemščak d.o.o.,
Ižakovci 88, 9231.
III. Začetek in trajanje koncesije: koncesijska pogodba z izbrano veterinarsko
organizacijo se sklene po pravnomočnosti odločbe o izbiri koncesionarja, 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 ob prijavi izvršljivo odločbo o verifikaciji v skladu s pravilnikom o pogojih,
ki jih morajo izpolnjevati veterinarske organizacije, in o postopku njihove verifikacije za veterinarsko ambulanto, ki opravlja
dejavnost javne veterinarske službe v živinorejskih obratih (v primeru podružnic ve-
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lja navedeni pogoj glede verifikacije tudi za
podružnice),
– 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 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 – Prijava);
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. če je zaposleni veterinar tuj državljan,
ki je študiral v tujini, fotokopijo odločbe o priznavanju poklicne kvalifikacije ter potrdilo
verificirane jezikovne organizacije o osnovnem znanju slovenskega jezika v skladu
s pravilnikom, ki ureja priznavanje poklicnih
kvalifikacij veterinarjev (izpolnjen Obrazec
4 – Tuji veterinarji);
5. prijava za veliki obrat, kjer želi veterinarska organizacija opravljati veterinarsko
dejavnost iz tega razpisa, z navedbo pravne
osebe, ki je lastnik živali (izpolnjen Obrazec
5 – Prijava obrata);
6. 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 6 – Zagotavljanje
nepretrgane veterinarske dejavnosti).
Obvezne sestavine prijave so izpolnjeni
obrazci od 1 do vključno 6 skupaj z zahtevanimi dokazili.
Vložena prijava z izjavami prijavitelja je
zavezujoča in se bo upoštevala pri sklepanju koncesijske pogodbe.
VI. Izbor: v primeru, da se za veliki obrat,
ki je v lasti iste pravne osebe, prijavi več
prijaviteljev, bo imel prednost pri izbiri tisti
prijavitelj, ki ima sedež veterinarske organizacije (ali njene podružnice) bližje sedežu
pravne osebe, ki je lastnik velikega obrata
(oddaljenost v km po navigacijskem sistemu
NAVTEQ).
VII. Razpisna dokumentacija: 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 17. 12. 2010.
VIII. Rok javnega razpisa: rok prijav je
odprt do 17. 12. 2010. V primeru priporočene pošiljke se štejejo za pravočasne prijave,
ki bodo poslane do izteka dneva 17. 12.
2010, v primeru osebne dostave v glavno pisarno VURS, Parmova 53, Ljubljana,
pa morajo biti prijave vložene do vključno
17. 12. 2010, do 14. ure.
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Prepozno prispele prijave se zavržejo.
Nepopolne prijave se zavržejo, če ne
bodo dopolnjene v osmih dneh od vročitve
pisnega poziva za dopolnitev vloge.
IX. 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 VURS 2010 – veliki živinorejski
obrati«, 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.
X. Odpiranje prijav: odpiranje pravočasnih prijav, prispelih na naslov iz prejšnje
točke, bo 22. 12. 2010, ob 9. uri, v 2. nadstropju, v sejni sobi VURS, Parmova 53
v Ljubljani.
Pri odpiranju prijav smejo biti navzoči prijavitelji oziroma predstavniki prijavitelja, če
imajo pisno pooblastilo prijavitelja oziroma
njegovega zakonitega zastopnika.
XI. Obveščanje o izbiri koncesionarja:
o izbiri koncesionarja bo prijaviteljem vročena odločba v roku 30 dni po ocenjevanju
prispelih vlog.
Podrobnejše informacije so na voljo na
VURS, 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.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano,
Veterinarska uprava
Republike Slovenije
Št. 331-27/2007/27
Ob-7253/10
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano Republike Slovenije, Dunajska 22,
1000 Ljubljana na podlagi:
– Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije
za obdobje 2007–2013 v letih 2010–2013
(Uradni list RS, št. 40/10 in 85/10) (v nadaljevanju: Uredba PRP),
– Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne
20. septembra 2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada
za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 277
z dne 21. 10. 2005, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (ES) št. 473/2009
z dne 25. maja 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj
podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Ured-
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be (ES) št. 1290/2005 o financiranju skupne kmetijske politike (UL L št. 144 z dne
9. 6. 2009, str. 3) (v nadaljevanju: Uredba
1698/2005/ES),
– Uredbe Komisije (ES) št. 1974/2006
z dne 15. decembra 2006 o podrobnih
pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES)
št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja
iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja (EKSRP) (UL L št. 368 z dne
23. 12. 2006, str. 15), zadnjič spremenjene
z Uredbo Komisije (ES) št. 482/2009 z dne
8. junija 2009 o spremembi Uredbe (ES)
št. 1974/2006 o podrobnih pravilih glede
uporabe Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005
o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja
(EKSRP) in Uredbe (ES) št. 883/2006 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta
(ES) št. 1290/2005 v zvezi z vodenjem računovodskih evidenc plačilnih agencij, izjavami o izdatkih in prejemkih ter pogojih za
povračila izdatkov v okviru EKJS in EKSRP
(UL L št. 145 z dne 10. 6. 2009, str. 17) (v
nadaljevanju: Uredba 1974/2006/ES),
– Uredbe Komisije (ES) št. 1975/2006
z dne 7. decembra 2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta
(ES) št. 1698/2005 glede izvajanja kontrolnih postopkov in navzkrižne skladnosti
v zvezi z ukrepi podpore za razvoj podeželja
(UL L št. 368 z dne 23. 12. 2006, str. 74), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (ES)
št. 484/2009 z dne 9. junija 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 1975/2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe
Sveta (ES) št. 1698/2005 glede izvajanja
kontrolnih postopkov in navzkrižne skladnosti v zvezi z ukrepi podpore za razvoj podeželja (UL L št. 145 z dne 10. 6. 2009, str. 25)
(v nadaljevanju: Uredba 1975/2006/ES),
– Programa razvoja podeželja Republike
Slovenije za obdobje 2007–2013, ki ga je
potrdila Komisija EU z odločbo št. CCI 2007
SI 06 RPO 001 z dne 12. 9. 2007, zadnjič
spremenjenega dne 17. 12. 2009 (v nadaljevanju: PRP 2007–2013) objavlja,
2. javni razpis
iz naslova ukrepa 322
Obnova in razvoj vasi v letu 2010
I. Osnovni podatki o javnem razpisu:
Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa Obnova in razvoj
vasi v okviru PRP 2007–2013
Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do 3.000.000,00 EUR. Sredstva se
zagotavljajo iz proračunskih postavk MKGP, in sicer:

Razpisana sredstva:

– 2.250.000,00 EUR iz proračunske postavke 9200 PRP 2007–2013 – EU,
– 750.000,00 EUR iz proračunske postavke 9201 PRP 2007–2013 – slovenska udeležba.
Stopnja pomoči znaša do 85% upravičenih stroškov; od tega znaša delež Evropskega
kmetijskega sklada za razvoj podeželja 75%, delež Republike Slovenije pa 25%.

Vrsta javnega razpisa

Odprti

Objava in zaključek javnega razpisa:

Javni razpis je odprt od naslednjega dneva po objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike
Slovenije do objave zaprtja javnega razpisa na spletnih straneh Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju: MKGP) in Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja
(v nadaljevanju: ARSKTRP).

Obdobje upravičenosti stroškov

Upravičeni stroški naložbe so samo stroški, nastali od datuma izdaje odločbe o pravici do
sredstev (v nadaljevanju: odločba) do dokončanja naložbe oziroma najpozneje do 30. 6. 2015.
Upravičeni splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe, so tudi
stroški, nastali pred datumom izdaje odločbe o pravici do sredstev, vendar samo od 1. 1. 2007
dalje.

Cilj ukrepa:

Cilj ukrepa prispeva k izboljšanju kakovosti življenja ter zagotavljanju enakovrednejših bivalnih
pogojev na podeželskih območjih.

Informacije o razpisu:

INFO točka ARSKTRP (Dunajska 160, 1000 Ljubljana)
tel. 01/580-77-92, faks: 01/478-92-06, e-mail: aktrp@gov.si
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II. Predmet podpore
Skladno z 78. členom Uredbe PRP
je predmet podpore v okviru tega javnega
razpisa:
V skladu z drugo točko 78. člena Uredbe
PRP (Predmet podpore 2): Urejanje vaških
jeder
Predmet podpore je komunalna in prometna infrastruktura vaških in trških središč, prenova fasad (zunanjih ometov) ter
ureditev prostorov za trženje lokalnih pridelkov in izdelkov ter postavitev urbane
opreme (kot so klopi, ograje, izveski in table). Prostor mora biti z naložbo celostno
urejen in skladen z lokalnim okoljem. Za
namen tega razpisa so meje vaškega jedra meje naselja v skladu Grafično enoto
rabe kmetijskih gospodarstev dostopno na
http://rkg.gov.si/GERK/viewer.jsp.
V skladu s tretjo točko 78. člena Uredbe
PRP (Predmet podpore 3): Urejanje infrastrukture in povezav v naseljih
Predmet podpore je komunalna in prometna infrastruktura, ki zagotavlja varnost
prebivalcem in obiskovalcem, kot so ureditev pločnikov, parkirišč, avtobusnih postajališč, javne razsvetljave, dohodnih poti,
kolesarskih poti. Predmet podpore je tudi
infrastruktura za otroke in mamice ter starejše kot so pločniki z dostopom za voziček,
varnostne ograje, poti prilagojene ljudem
s posebnimi potrebami in starejše. Prostor
mora biti z naložbo celostno urejen in skladen z lokalnim okoljem, vključevati mora
vsaj dve vsebini tega predmeta podpore, ki
se morata izvesti v istem naselju.
III. Vlagatelji
(1) Skladno z 80. členom Uredbe PRP so
vlagatelji občine.
(2) Vlagatelji na ta javni razpis so občine, ki bodo naložbo izvedbe v naseljih, ki
ležijo v 10 kilometrskem pasu z Republiko
Hrvaško. Seznam teh naselij se nahaja na
spletnem naslovu: http://www.svlr.gov.si/fileadmin/svlsrp.gov.si/pageuploads/DRP/Javni_razpis_8. 6. 2007/Seznam_naselij_10_
km_pas_s_Hrvasko.pdf.
IV. Pogoji in obveznosti
IV/1: Vstopni pogoji, ki morajo biti izpolnjeni ob oddaji vloge na javni razpis
Splošni pogoji
A. Vlagatelj
(1) Vlagatelj mora predložiti popolno
vlogo skladno z zahtevami iz tega javnega
razpisa in na obrazcih, ki so sestavni del
razpisne dokumentacije, vključno z vsemi
zahtevanimi prilogami in dokazili, ki so v njej
navedeni. Podatki morajo biti medsebojno
skladni.
(2) Vlagatelj mora pri pripravi vloge uporabljati podatke iz uradnih evidenc.
(3) Vlagatelj mora imeti poravnane vse
davke in prispevke do države.
(4) Vlagatelj se zavezuje, da bo naložbo
izvedel v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, urejanje prostora, varstvo kulturne dediščine in varstvo okolja.
(5) Vlagatelj mora predložiti natančen
stroškovno ovrednoten popis del, ki ga pripravi odgovorni projektant ter vsa dovoljenja
za naložbo.
(6) Vlagatelj je dolžan izbrati izvajalce del
in dobavitelje v skladu s predpisi, ki urejajo
javna naročila.
(7) Vlagatelj mora imeti izdelano investicijsko dokumentacijo skladno z vsebinami,
ki jih opredeljuje Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske
dokumentacije na področju javnih financ
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(Uradni list RS, št. 60/06) ter vsa dovoljenja
za naložbo.
(8) Vlagatelj mora imeti, skladno s sedmim odstavkom 101. člena Uredbe PRP, za
nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun v Republiki Sloveniji.
(9) Vloga mora vsebovati program upravljanja naložbe za naslednjih pet let v skladu
z izhodišči, ki so objavljena na spletni strani:
http://www.mkgp.gov.si/ in http://www.arsktrp.gov.si/.
B. Naložba
(1) Naložba se ne sme pričeti izvajati pred izdajo odločbe o pravici do sredstev.
(2) Naložba mora biti zaključena celota.
(3) V primeru gradbenih in obrtniških del
mora vlagatelj zagotoviti ustrezno projektno dokumentacijo (z natančnim stroškovno
ovrednotenim popisom del, ki ga pripravi
projektant ter vsa dovoljenja za naložbo).
(4) Zaprtost finančne konstrukcije: vlagatelj mora skladno z prvo točko prvega
odstavka 81. člena Uredbe PRP, izkazati
sposobnost zagotavljanja lastnih finančnih
sredstev za naložbo, s katero kandidira na
javni razpis. Če je naložba del večjega projekta, mora vlagatelj izkazati sposobnost
zagotavljanja lastnih finančnih sredstev za
celoten projekt. Iz dokumentacije mora biti
razvidna zaprtost finančne konstrukcije za
priznani in nepriznani del naložbe (dokazilo
je izpolnjen obrazec Finančna konstrukcija
naložbe).
(5) Naložba se mora izvesti na območju
Republike Slovenije.
(6) Naložba mora biti del občinskega
razvojnega programa, potrjenega s strani
občinskega sveta, kar vlagatelj dokazuje
s sklepom o potrditvi DIIP-a/investicijskega
programa.
(7) Najvišja vrednost naložbe na podlagi predračunske vrednosti je lahko do
500.000 EUR (brez DDV).
(8) Če vlagatelj kandidira za pridobitev
sredstev samo za del naložbe, morajo biti iz
priložene investicijsko-tehnične dokumentacije razvidni:
1. popis del in stroškov, ki se nanašajo
na celotno naložbo,
2. ločen popis del in stroškov, s katerim
se vlagatelj prijavlja na razpis,
3. predložen popis že izvedenih del in
stroškov v primeru fazne gradnje, ki ga potrdi pooblaščeni projektant ali nadzornik.
(9) Za izvedbo naložbe, ki zahteva pridobitev gradbenega dovoljenja, je potrebno ob
oddaji vloge predložiti kopijo pravnomočnega gradbenega dovoljenja.
(10) Za izvedbo naložbe, ki zahteva pridobitev gradbenega dovoljenja, je potrebno
ob oddaji vloge predložiti kopijo pravnomočnega gradbenega dovoljenja. V nasprotnem
primeru pa sklep/odločbo pristojnega organa
(UE), da za dela iz projektantskega popisa
del predmetne naložbe gradbeno dovoljenje
ni potrebno.
(11) V primeru naložbe v urbano opremo
je potrebno predložiti stroškovno ovrednoten popis in načrt razporeditve opreme.
(12) V primeru posega v spomenik, spomeniško območje, nepremično ali naselbinsko dediščino oziroma njihova vplivna
območja, je potrebno predložiti kulturnovarstveno soglasje za posege Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije v skladu
z Zakonom o varstvu kulturne dediščine,
v nasprotnem primeru pa lokacijsko informacijo.
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(13) V skladu s četrto točko prvega odstavka 81. člena se mora naložba izvesti
izven naselij s statusom mesta. Ta naselja
so: Brežice, Črnomelj, Ilirska Bistrica, Izola,
Koper, Kostanjevica na Krki, Lendava, Ljutomer, Metlika, Novo Mesto, Ormož, Piran,
Ribnica, Rogaška Slatina.
(14) Za namen razpisa so meje naselja v skladu Grafično enoto rabe kmetijskih gospodarstev, kar je dostopno na
http://rkg.gov.si/GERK/viewer.jsp.
IV/2: Pogoji, ki jih mora izpolnjevati upravičenec v zvezi s predmetom podpore od
izdaje odločbe o pravici do sredstev do zaključka naložbe
(1) V skladu z drugo točko prvega odstavka 81. člena morajo biti gradbena in
obrtniška dela izvedena v skladu s predpisi,
ki urejajo graditev objektov, urejanje prostora, varstvo kulturne dediščine in varstvo
okolja.
(2) V primeru posegov v spomenik, spomeniško območje, nepremično ali naselbinsko dediščino oziroma njihovo vplivno
območje, mora vlagatelj o nameravanem
začetku izvajanja pogodbenih del predhodno pisno obvestiti pristojno območno enoto
Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.
(3) Naložba mora biti zaključena pred
vložitvijo zadnjega zahtevka upravičenca
za izplačilo sredstev (v nadaljevanju: zahtevek).
IV/3: Pogoji, ki jih mora upravičenec izpolnjevati ob vlaganju zahtevka
(1) Sredstva se izplačajo na podlagi zahtevka.
(2) Vse naložbe po tem javnem razpisu
morajo biti zaključene najpozneje do 30. 6.
2015.
(3) Kot dokazilo za zaključek naložbe
se šteje:

Št.

Naložba

Dokazilo o zaključku

1

Naložbe za izvedbo katerih je potrebno gradbeno
dovoljenje

Uporabno dovoljenje v skladu s predpisi, ki urejajo graditev
objektov.

2

Nakup opreme

Vključitev opreme v opravljanje dejavnosti.

3

Naložbe v spomenik, spomeniško območje,
nepremično ali naselbinsko dediščino oziroma njihovo
vplivno območje.

Kulturnovarstveno soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine
Slovenije v skladu z Zakonom o varstvu kulturne dediščine (Uradni
list RS, št. 16/08).

(4) Upravičenec, ki mu je bila izdana odločba o pravici do sredstev, mora zahtevku
priložiti naslednja dokazila:

Št.

Dokazila, ki jih je potrebno priložiti zahtevku:

1

Izpolnjen obrazec PRP-09.

2

Izpolnjen in podpisan obrazec PRP-10.

3

Izjavo upravičenca, da v času izvajanja naložbe ni prejel javnih sredstev RS ali EU.

4

Originalni izvodi računov ali overjene fotokopije računov, ki se glasijo na upravičenca in se upravičencu ne vračajo.

5

Originalne začasne in končno gradbeno situacijo potrjeno s strani nadzornega organa in upravičenca.

6

Originalna dokazila o plačilu računov (originalno potrdilo banke o izvršenem plačilu, overjena kopija originalno potrjene
položnice oziroma blagajniškega prejemka) ali gradbeno situacijo pri gradbenih delih, ki jih mora podpisati in žigosati
odgovorna oseba za plačila (izpisati je potrebno priimek in ime odgovorne osebe).

7

Uporabno dovoljenje in projekt izvedenih del (PID), če so se gradbena dela izvajala na podlagi gradbenega dovoljenja.
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Dokazila, ki jih je potrebno priložiti zahtevku:
Kulturnovarstveno soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije v skladu z Zakonom o varstvu kulturne
dediščine (Uradni list RS, št. 16/08), če je šlo za posege v spomenik, spomeniško območje, nepremično ali naselbinsko
dediščino oziroma njihova vplivna območja.
Odlok o sprejetju občinskega proračuna z izpiski vseh treh delov proračuna (za vsako leto izvajanja naložbe) iz
programa APPrA (Aplikacije za Pripravo Proračuna in Analize). Naložba mora biti navedena z enakim nazivom kot je bila
posredovana v vlogi. Izkazana mora biti finančna skladnost projekta in občinskega proračuna. Če je prišlo do odstopanj, je
to potrebno obrazložiti v posebnem dopisu. Postavke predmetne naložbe morajo biti v proračunu vidno označene.

10

Potrjen obrazec 3 iz NRP-ja (Načrta razvojnih projektov) za podprto naložbo.

11

Fotografije lokacije/objekta ob vložitvi zahtevka (najmanj tri).

12

Poročilo o opravljenem delu, ki ga podpiše upravičenec.

13

Poročilo o izvajanju investicijskega projekta, skladno s 15. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo
investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06). Pri večletnih naložbah je potrebno poročilo
posredovati na ARSKTRP v vsakem letu izvajanja naložbe.

14

Sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila in ostala ustrezna dokazila o izvedenem postopku javnega
naročanja v skladu z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10), kopijo ponudbe izbranega
izvajalca/dobavitelja in kopijo pogodbe.

15

Zahtevek za izplačilo se predloži v dveh fizično ločenih izvodih (original in kopija).
(5) Upravičenec vlaga zahtevke skladno
z roki, opredeljenimi v odločbi o pravici do
sredstev. Zahtevki se vlagajo od 1. januarja
do 5. oktobra in 6. decembra do 31. decembra. Zahtevki poslani med 6. oktobrom in
5. decembrom, se zavržejo.
(6) Sredstva se izplačajo na podlagi enega zahtevka v primeru, da je znesek sofinanciranja nižji od 120.000 EUR, v nasprotnem
primeru pa se lahko sredstva izplačajo na
podlagi dveh zahtevkov, vendar največ en
zahtevek letno, ki ni nižji od 50.000 EUR.
(7) V skladu s tretjim odstavkom 127. člena Uredbe PRP se sredstva izplačajo na
transakcijski račun upravičenca, po opravljeni administrativni kontroli in nadzoru iz
126. člena Uredbe PRP.
(8) Nakazilo na transakcijski račun upravičenca pomeni, da je bilo zahtevku v celoti
ugodeno. Če zahtevku ni v celoti ugodeno,
ARSKTRP o zahtevku odloči z odločbo. Zoper to odločbo pritožba ni dovoljena, mogoč
pa je upravni spor.
(9) Če razlika med upravičenimi stroški,
ki se priznajo na podlagi vloženega zahtevka, in višino stroškov, ki jih upravičenec
uveljavlja v zahtevku, presega 3 odstotke,
se za razliko uporabi znižanje zneska glede na 31. člen Uredbe 1975/2006/ES, skladno s četrtim odstavkom 127. člena Uredbe
PRP.
IV/4: Obveznosti, ki jih mora prejemnik
sredstev izpolnjevati pet let po zadnjem izplačilu odobrenih sredstev
(1) Označevanje naložbe: prejemnik
sredstev mora upoštevati navodila, določena v Priročniku za obveščanje javnosti in označevanje projektov v okviru PRP
2007–2013, ki je objavljen na spletni strani,
www.mkgp.gov.si in www.aktrp.gov.si.
(2) Vodenje evidenc in hramba dokumentacije: prejemnik sredstev mora, glede
na 103. člen Uredbe PRP, za naložbo, za
katero je prejel podporo, voditi dokumentacijo, določeno s tem razpisom, ter jo hraniti
še vsaj pet let po zadnjem izplačilu sredstev. Upravičenec mora v skladu z devetim
odstavkom 101. člena Uredbe PRP omogočiti dostop do dokumentacije o naložbi ter
omogočiti kontrole na kraju samem s strani
ARSKTRP, MKGP, nacionalnih in evropskih
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revizijskih institucij kot tudi drugim nadzornim organom.
(3) Poročanje ARSKTRP: prejemnik
sredstev mora skladno s petim odstavkom
101. člena Uredbe PRP na ARSKTRP poročati še pet let od zadnjega izplačila sredstev.
Prvo letno poročilo je prejemnik sredstev
dolžan poslati na ARSKTRP do 31.03. naslednje koledarsko leto od zadnjega izplačila sredstev. Obrazci za pripravo poročila se
objavijo na spletni strani ARSKTRP.
(4) Naložbena dejavnost, za katero upravičenec prejme sredstva, se mora, skladno
s četrtim odstavkom 101. člena Uredbe PRP
opravljati še vsaj naslednjih pet let po zadnjem izplačilu sredstev. V tem obdobju ne
sme uvajati bistvenih sprememb oziroma odtujiti naložbe ter naložbe ne sme uporabljati
v nasprotju z namenom dodeljenih sredstev,
sicer jih mora vrniti z zamudnimi obrestmi.
(5) Prejemniki sredstev (ime občine),
opis aktivnosti oziroma naložbe in znesek
odobrenih javnih sredstev bodo, skladno
s šestim odstavkom 101. člena Uredbe PRP,
objavljeni na spletnih straneh MKGP oziroma ARSKTRP.
V. Omejitev sredstev:
Skladno s 100. členom Uredbe PRP veljajo naslednje omejitve sredstev:
(1) Upravičenci lahko pridobijo sredstva
za iste aktivnosti ali naložbe na podlagi posamezne vloge samo iz enega ukrepa po
Uredbi PRP.
(2) Sredstva se ne odobrijo upravičencu,
ki je za iste upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi za pridobitev sredstev, že prejel
sredstva Evropske unije ali javna sredstva
Republike Slovenije.
(3) Lastna sredstva sofinanciranja upravičenca se ne štejejo za že prejeta javna
sredstva Republike Slovenije.
(4) Sredstva se ne dodelijo za naložbe
zunaj območja Republike Slovenije.
VI. Upravičeni stroški
(1) Skladno z 79. členom Uredbe PRP so
upravičeni stroški:
A. Upravičeni stroški
Št.

Upravičeni strošek

Dodatna pojasnila
Stroški naložbe

1

2

Gradbena in obrtniška dela
Upoštevajo se stroški dobave gotovih elementov (nakup in prevoz) in
njihova montaža, stroški izvedbe del na kraju samem (stroški materiala,
prevoza in opravljenih del) ter konservatorsko-restavratorski posegi.

do 500.000 EUR (brez DDV)
Upoštevajo se gradbena in obrtniška dela
v zvezi z izgradnjo in obnovo objekta,
vključno z deli na naložbah, ki so spomeniki,
spomeniška območja, nepremična ali
naselbinska dediščina.

Nakup nove opreme.
Vključno z informacijsko komunikacijsko tehnologijo (v nadaljevanju:
IKT) in računalniško programsko opremo. Med upravičene stroške sodijo
še stroški povezani z aktiviranjem opreme v tehnološki proces (stroški
prevoza, montaže opreme).

do 500.000 EUR (brez DDV)
Od tega IKT oprema do 3.000 EUR (brez
DDV)
(strojna in programska oprema računalnika,
telefon, faks, kopirni stroj)

Splošni stroški

1

Splošni stroški
Stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe (kot
so priprava vloge, stroški pridobitve gradbene dokumentacije, priprava
zahtevkov za izplačilo).

do 45.500 EUR (brez DDV)
oziroma največ do 10% upravičenih stroškov.

B. Nastanek upravičenih stroškov
(1) Skladno z 79. členom Uredbe PRP so
do podpore upravičeni stroški naložb, ki so
nastali od datuma izdaje odločbe o pravici
do sredstev do dokončanja naložbe oziroma
najpozneje do 30. 6. 2015.
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(2) Vlagatelj pred datumom začetka
upravičenosti stroškov ne sme začeti z deli,
niti prevzeti nobenih obveznosti na račun
morebitnih dodeljenih sredstev.
(3) Kot začetek stroška se skladno
z 79. členom Uredbe PRP šteje prevzem
katerekoli obveznosti upravičenca na račun
morebitno dodeljenih sredstev (sklenitev pogodbe, naročanje materiala, opreme, storitev ali del). Vlagatelj pa lahko začne s postopkom izbire izvajalca skladno z Zakonom
o javnem naročanju, vendar pogodbe z izbranim izvajalcem ne sme skleniti pred izdajo odločbe o pravici do sredstev.
(4) Do podpore so upravičeni tudi morebitni splošni stroški, ki so nastali po 1. 1.
2007 do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev.
C. Neupravičeni stroški
Do podpore niso upravičeni stroški iz
3. točke 71. člena Uredbe 1698/2005/ES ter
naslednji stroški v skladu z šestim odstavkom 79. člena Uredbe PRP:
a) vavčersko svetovanje,
b) nakup patentiranih pravic, know-howa, licenc in nepatentiranega tehničnega
znanja,
c) plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu,
d) stroški poslovanja (kot so stroški vzdrževanja in najema),
e) bančni stroški in stroški garancij,
f) nakup rabljene opreme,
g) namenske stavbe kot so cerkve, župnišča in drugi verski objekti, mrliške vežice,
pokopališča ter lovski in ribiški domovi,
h) izdatki pri naložbah, ki so nastali zaradi pristojbin za uporabo in kotizacij pred
dokončanjem, pa ti zneski niso bili odšteti
od upravičenih stroškov,
i) nepremičnine, ki so predmet izvršbe na
nepremičnino,
j) stroški javne uprave (splošni upravni
stroški, najemnine in plače zaposlenih v dejavnostih upravljanja, izvajanja, spremljanja
in nadzora).
VII. Merila za ocenjevanje vlog
(1) Skladno z 82. členom Uredbe PRP so
do sofinanciranja upravičeni izbrani projekti,
katerih vloge so popolne, vsebinsko ustrezne in izpolnjujejo razpisne pogoje.
(2) Vloge, ki se nanašajo na dodelitev
nepovratnih sredstev za ukrep Obnova in
razvoj vasi se bodo ocenile na podlagi naslednjih meril:
– razvojna ogroženost se oceni do 20
točk (16%); Sklep o razvrstitvi razvojnih regij
po stopnji razvitosti za programsko obdobje
2007–2013 (v nadaljevanju: SKTE 3 regije)
(Uradni list RS, št. 23/06);
– stopnja brezposelnosti v občini se oceni do 20 točk (16%); Sklep o območjih z višjo
stopnjo brezposelnosti v Republiki Sloveniji
za leto 2009 (Uradni list RS, št. 14/09);
– velikost naselja se oceni do 15 točk
(12%); velikost naselja po številu prebivalcev, v katerem bo izvedena naložba (po podatkih SURS-a, Popis prebivalstva 2002);
– lokacija naložbe se oceni do 15 točk
(12%); naložba je na območju s posebnim
varstvenim režimom (regijski ali krajinski
parki ter območja, varovana v skladu s predpisi, ki določajo varstvo kulturne dediščine in
ohranjanje narave);
– razvojni družbeno–ekonomski učinki
naložbe se ocenijo do 50 točk (40%); pričakovani razvojni družbeno-ekonomski učinki
naložbe;
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– delujoča LAS po programu LEADER
se oceni do 5 točk (4%); odločba Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
da je na območju ustanovljena delujoča
Lokalna akcijska skupina (v nadaljevanju:
LAS).
(3) Vloge bodo ocenjene na podlagi meril za pridobitev spodnje meje točk, ki za ta
javni razpis znaša 55 točk (44 odstotkov
točk).
(4) Podrobnejša merila bodo podrobneje
opredeljena v razpisni dokumentaciji.
(5) Sredstva se dodeljujejo do porabe
sredstev.
VIII. Finančne določbe
1. Splošni finančni pogoji
(1) Na podlagi četrtega odstavka 97. člena Uredbe PRP se sredstva dodelijo v obliki
nepovratnih sredstev.
(2) Stopnja intenzivnosti podpore: skladno s 83. členom Uredbe PRP podpora za
namene tega javnega razpisa znaša do
vključno 85 odstotkov priznane vrednosti
naložbe.
(3) Najnižji znesek javne pomoči znaša 10.000 EUR na vlogo. Upravičenec
lahko v celotnem programskem obdobju 2007–2013 pridobi največ do vključno
750.000 EUR pomoči.
(4) Vsi predračuni, računi in druga dokazila se morajo glasiti na vlagatelja.
IX. Razpisna dokumentacija in informacije
(1) V skladu s tretjim odstavkom 92. člena Uredbe PRP se vloga vlaga pisno na
obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije,
dostopne na spletnih straneh ARSKTRP in
MKGP. Razpisna dokumentacija vsebuje:
a) Povabilo k oddaji vloge;
b) Navodilo vlagateljem za izdelavo vloge;
c) Merila za ocenjevanje vlog;
d) Navodila za ocenjevanje vlog;
e) Program upravljanja naložbe;
f) Prijavni obrazec s prilogami.
(2) Razpisna dokumentacija je dostopna
na spletnih straneh, www.mkgp.gov.si in
www.aktrp.gov.si.
(3) Vlagatelj lahko pridobi informacije
o javnem razpisu na INFO točki ARSKTRP,
tel. 01/580-77-92 od ponedeljka do četrtka,
v času od 8. do 15.30, v petek pa od 8.
do 14.30. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov: aktrp@gov.si.
X. Rok in način prijave
(1) Skladno s prvim in drugim odstavkom
92. člena Uredbe PRP je potrebno vlogo
na javni razpis poslati priporočeno po pošti
ali oddati v vložišču ARSKTRP, v času uradnih ur, na naslov: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160,
1000 Ljubljana, in sicer naslednji dan po
objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS
do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na
spletnih straneh MKGP.
(2) Vloga se vlaga pisno na obrazcu, ki
je del razpisne dokumentacije, dostopne na
spletnih straneh ARSKTRP in MKGP. Vloga,
ki ni vložena na predpisanem obrazcu, se
zavrže. Sestavni deli vloge morajo biti speti
ali vloženi v mapo po vrstnem redu. Na
ovojnici vloge morajo biti razvidni datum in
čas (ura, minuta) oddaje vloge, ki ju označi
pošta oziroma vložišče ARSKTRP, naslov
vlagatelja ter oznaka javnega razpisa, na
katerega se prijavlja, kot to določa tretji odstavek 92. člena Uredbe PRP.

»Ne odpiraj – vloga na javni razpis za
ukrep 322 Obnova in razvoj vasi«
(3) Prepozne vloge se s sklepom zavržejo.
XI. Obravnava in postopek odobritve ter
nadzor nad izvajanjem
XI/1: Postopek od obravnave do odobritve vloge
(1) Postopek za odpiranje in obravnavanje vlog ter zahteva za odpravo pomanjkljivosti v odprtih javnih razpisih je določen
v XXIII. poglavju Uredbe PRP.
(2) Skladno s prvim in drugim odstavkom
97. člena Uredbe PRP se sredstva upravičencu odobrijo z odločbo o pravici do sredstev, ki jo izda ARSKTRP. Zoper odločbo
ARSKTRP je dopustna pritožba v 15 dneh
od dneva njene vročitve. Pritožba se vloži
pisno na način iz prvega odstavka 92. in
95. člena Uredbe PRP, kot je določen za
vložitev vloge, na naslov: »Agencija RS za
kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana«.
XI/2: Nadzor nad izvajanjem ter postopki
v primeru nepravilnosti (sankcije in vrnitev
sredstev)
(1) ARKSTRP izvaja administrativne
kontrole (vključno z obiski investicijskega
območja) in kontrole na kraju samem, s katerimi ugotavlja izpolnjevanje pogojev in obveznosti. Kontrole lahko izvaja tudi Organ
upravljanja, ki deluje v okviru MKGP.
(2) Skladno z devetim odstavkom
101. člena mora upravičenec omogočiti dostop do dokumentacije o projektu ter
omogočiti kontrolo projekta na kraju samem
ARSKTRP, MKGP, revizijskemu organu in
drugim nadzornim organom.
(3) Sredstva ARSKTRP izplača šele po
vseh opravljenih kontrolah, ki so predvidene
z Uredbo Komisije 1975/2006/ES. S kontrolami se preveri znesek, ki se izplača upravičencu na podlagi zahtevka. Znižanja in
morebitne sankcije pa se uporabijo skladno
z 31. členom Uredbe 1975/2006/ES.
(4) V primeru ugotovljenih nepravilnosti se sprožijo sankcije in zahteva vračilo sredstev na način, kot je opredeljeno
v 57. členu Zakona o kmetijstvu (Uradni list
RS, št. 45/08) in 102. členu Uredbe PRP.
Skladno s 54. členom Zakona o kmetijstvu
stranka lahko po izdaji odločbe o pravici do
sredstev in pred potekom rokov iz odločbe
o pravici do sredstev zaprosi za spremembo
obveznosti iz te odločbe, vendar pa mora za
vsako finančno, vsebinsko oziroma časovno spremembo predhodno pridobiti soglasje
s strani ARSKTRP.
XI/3: Določena ključna opozorila vlagateljem, povzeta po 102. členu Uredbe PRP
(1) Če prejemnik sredstev ne izpolni obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev ter
v primeru določil iz drugega, četrtega in petega odstavka, ni upravičen do kandidiranja
za sredstva iz ukrepov politike razvoja podeželja naslednjih pet let od dneva ugotovitve
kršitve obveznosti.
(2) Če prejemnik sredstev ne izpolni obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev
v roku in v njem ne vloži zahtevka za izplačilo sredstev, ARSKTRP v roku 60 dni od
poteka roka za izpolnitev obveznosti izda
odločbo, s katero zahteva vračilo že izplačanih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi
obrestmi od dneva prejema sredstev.
(3) Določilo prejšnjega odstavka ne velja
v primerih:
– če upravičenec zaradi višje sile ali
izrednih okoliščin po predpisih skupno-
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sti o razvoju podeželja zamudi obveznosti
iz odločbe o pravici do sredstev glede rokov in predloži ustrezne dokaze v desetih
delovnih dneh od dneva, ko je to zmožen
storiti. ARSKTRP v tem primeru lahko podaljša rok, če bi bile s to spremembo obveznosti izpolnjene vse zahteve iz predpisov in javnega razpisa ter dosežen namen,
za katerega je bila dodeljena pravica do
sredstev, ob smiselni uporabi prvega odstavka 54. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08).
– če upravičenec v skladu s prvim odstavkom 54. člena Zakona o kmetijstvu
(Uradni list RS, št. 45/08) po izdaji odločbe
o pravici do sredstev in pred potekom rokov
za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev na
ARSKTRP posreduje utemeljeno prošnjo za
podaljšanje rokov, določenih v odločbi o pravici do sredstev, in ARSKTRP z odločbo
ugotovi, da bodo ne glede na spremembo
rokov izpolnjene vse zahteve iz predpisov
in javnega razpisa ter dosežen namen, za
katerega je bila dodeljena pravica do sredstev.
(4) Kot utemeljen razlog za podaljšanje
roka se štejejo razlogi, na katere upravičenec ni mogel dejavno vplivati. Razlogi za
podaljšanje roka, na katere upravičenec ni
mogel dejavno vplivati so:
a) nepredvidena dela;
b) težave z izvedbo del;
c) drugi utemeljeni razlogi.
(5) Kadar prejemnik sredstev uporablja predmet podpore v nasprotju z namenom, za katerega so mu bila dodeljena
sredstva, ali ne izpolnjuje zahtev iz Uredbe
PRP in odločbe o dodelitvi sredstev, ARSKTRP v roku 90 dni od dneva, ko je izvedela
za to, izda odločbo, s katero zahteva vračilo izplačanih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema
sredstev.
(6) Kadar je prejemnik sredstev dobil izplačana sredstva ali jih je poskušal pridobiti
na podlagi lažnih podatkov ali lažnih izjav
v zahtevkih za izplačilo, ARSKTRP v roku
90 dni od dneva, ko je izvedela za to, izda
odločbo, s katero zahteva vračilo izplačanih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi
obrestmi od dneva prejema sredstev.
(7) Ne glede na določbe prvega, drugega, petega in šestega odstavka teh ključnih
opozoril prejemniku sredstev ni treba vrniti vseh že pridobljenih sredstev v primerih
višje sile ali izrednih okoliščin, določenih
v 47. členu Uredbe 1974/2006/ES.
(8) O višji sili ali izrednih okoliščinah
mora upravičenec ali njegova pooblaščena
oseba pisno obvestiti ARSKTRP in predložiti ustrezna dokazila v 10 delovnih dneh od
dneva, ko je upravičenec oziroma njegova
pooblaščena oseba to zmožna storiti.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Republike Slovenije
Št. 541/2010
Ob-7254/10
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS,
št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo,
56/08 in 4/10), v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za
izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10) in s Pravilnikom o strokovnih komisijah (Uradni list
RS, št. 109/02, 25/04 in 104/05) ter na
podlagi 55. člena Zakona o knjižničarstvu
(Uradni list RS, št. 87/01 in 96/02 – ZUJIK)

Št.

Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju: ministrstvo) objavlja
javni ciljni
razpis za izbor projektov nakupa
knjižničnega gradiva
v splošnih knjižnicah, ki jih bo
v letu 2011 sofinancirala
Republika Slovenija iz proračuna,
namenjenega za kulturo
(javni projektni razpis,
oznaka JPR-NKG-2011)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova 10, Ljubljana.
1. Predmet ter področje razpisa: predmet
razpisa je sofinanciranje nakupa knjižničnega gradiva za splošne knjižnice. Razpisno
področje je knjižnična dejavnost splošnih
knjižnic.
2. Namen in cilji razpisa
Namen razpisa je sofinanciranje nakupa
knjižničnega gradiva, ki je v skladu z javnim
interesom na področju kulture, ko splošne
knjižnice z optimalno ponudbo knjižničnega
gradiva, informacij in storitev:
– uresničujejo kulturne, izobraževalne,
informacijske, raziskovalne in socialne potrebe okolja,
– spodbujajo informacijsko opismenjevanje,
– podpirajo vseživljenjsko učenje in smotrno izrabo prostega časa,
– omogočajo izgradnjo urejenih zbirk domoznanskega gradiva za lokalne študije in
– izvajajo druge dejavnosti, ki prispevajo k razvoju pismenosti in bralne kulture,
neformalnega in formalnega izobraževanja,
informiranosti, osebni in osebnostni rasti
uporabnikov ipd.
Cilji razpisa so:
– zagotavljanje splošne dostopnosti raznovrstne in kakovostne založniške produkcije v knjižnični mreži slovenskih splošnih
knjižnic,
– posodabljanje knjižničnih zbirk na vseh
medijih,
– približevanje strokovnim priporočilom
o sestavi knjižničnih zbirk,
– približevanje strokovnim priporočilom
o obsegu knjižničnih zbirk,
– ustrezna kakovost knjižničnega gradiva, zlasti njegova aktualnost in prilagojenost
potrebam uporabnikov in ciljem kulturne politike.
3. Pomen izrazov
Splošne knjižnice so knjižnice, ki izvajajo
knjižnično dejavnost kot javno službo v skladu z 2. in 16. členom Zakona o knjižničarstvu, Uradni list RS, št. 87/01 in 96/02 – ZUJIK (v nadaljevanju: Zakon) in so praviloma
samostojne pravne osebe (v nadaljevanju:
knjižnice).
Predlagatelj projekta je splošna knjižnica ali druga samostojna pravna oseba,
katere organizacijska enota je splošna knjižnica, in v njenem imenu direktor, ki poslovno predstavlja in zastopa pravno osebo,
kot odgovorni nosilec nakupa knjižničnega
gradiva.
Upravičene osebe so splošne knjižnice,
ki so javni zavodi in so navedene v Prilogi
1 k Pravilniku o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni
list RS, št. 73/03 in 70/08, v nadaljnjem
besedilu: Pravilnik), oziroma njihove pravne
naslednice.
Sofinancer je občina ustanoviteljica,
soustanoviteljica ali pogodbena partnerica predlagatelja.
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Projekt nakupa knjižničnega gradiva
mora biti vsebinska celota, katerega vsebina
in obseg morata biti razvidna iz izpolnjenega
prijavnega obrazca in obveznih prilog. Vse
gradivo, kupljeno v okviru projekta, mora biti
dostopno javnosti.
Zaprošeni znesek financiranja projekta
je znesek, za katerega lahko predlagatelj
zaprosi v okviru dovoljenega obsega financiranja in predvidenih stroškov projekta.
Finančna uravnoteženost pomeni, da se
skupne vrednosti predvidenih odhodkov in
prihodkov celotnega projekta nakupa gradiva, prikazane v finančni zgradbi, ujemajo
(odhodki = prihodki).
4. Splošni pogoji za sodelovanje na razpisu
4.1 Na razpis se lahko prijavijo le predlagatelji projektov, ki so upravičene osebe in
izpolnjujejo naslednje splošne pogoje:
– projektu nakupa knjižničnega gradiva
kot prilogo predložijo Letni načrt nakupa
knjižničnega gradiva (obvezna priloga: Letni
načrt nakupa knjižničnega gradiva),
– bodo v projekt nakupa knjižničnega
gradiva za vsako organizacijsko enoto vključili vsaj 15 odstotkov naslovov publikacij
v javnem interesu s seznama publikacij, katerih izdajo v letih 2010 in 2011 finančno
podpira Javna agencija za knjigo v okviru
založniških programov in projektov s področja kulture (obvezno dokazilo: podpisana
izjava predlagatelja o vključitvi ustreznega
števila naslovov s seznama publikacij, katerih izdajo v letih 2010 in 2011 finančno
podpira Javna agencija za knjigo v okviru
založniških programov in projektov s področja kulture v nakup knjižničnega gradiva za
vsako organizacijsko enoto),
– bodo v projekt nakupa knjižničnega
gradiva vključili izdaje vsaj 50 slovenskih
založb (obvezno dokazilo: podpisana izjava predlagatelja o vključitvi ustreznega števila slovenskih založb v nakup),
– zagotavljajo dostopnost knjižničnega
gradiva javnosti (obvezno dokazilo: podpisana izjava predlagatelja, da bodo informacije o kupljenem gradivu dostopne v katalogu vzajemnega bibliografskega sistema,
gradivo pa na voljo za splošno izposojo),
– predlagajo projekt nakupa knjižničnega gradiva, pri katerem zaprošeni znesek financiranja glede na splošne razpisne
kriterije (5. točka razpisa) ne presega 50
odstotkov predvidenih stroškov (obvezno
dokazilo: podpisana izjava predlagatelja
o nepreseganju najvišjega deleža zaprošenih sredstev),
– soglašajo, da ministrstvo javno objavi podatke o višini odobrenih sredstev za
sofinanciranje projektov (obvezno dokazilo:
podpisana izjava predlagatelja, da dovoli
javno objavo podatkov o višini odobrenih
sredstev),
– zagotavljajo, da so v prijavi navedeni
podatki točni in temeljijo na verodostojnih
poslovnih listinah (obvezno dokazilo: podpisana izjava predlagatelja o točnosti v prijavi
navedenih podatkov, ki temeljijo na verodostojnih poslovnih listinah),
– zagotavljajo, da so vsi podatki v prijavnem obrazcu v elektronski obliki identični
podatkom v prijavnem obrazcu v pisni obliki
(obvezno dokazilo: podpisana izjava predlagatelja o identičnosti podatkov v prijavnem
obrazcu v elektronski obliki s podatki v prijavnem obrazcu v pisni obliki).
4.2 Izpolnjevanje splošnih pogojev za sodelovanje na razpisu
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Izpolnjevanje splošnih pogojev ugotavlja
komisija za odpiranje vlog, ki jo za razpisno področje imenuje ministrica. Komisija
za odpiranje vlog bo predlagala, da se vloge predlagateljev, ki niso upravičene osebe,
ali so prepozne ali nepopolne, zavržejo.
Vloge predlagateljev, ki ne izpolnjujejo
splošnih pogojev za sodelovanje na razpisu,
se zavrnejo.
5. Splošni razpisni kriteriji
5.1 Vrednotenje knjižnične zbirke in njene uporabe v letu 2009 (podatki se morajo
ujemati z uradnimi statističnimi podatki na
dan 31. 12. 2009)*
– število enot knjižnega gradiva v knjižnični zbirki na prebivalca,
– število enot neknjižnega gradiva v knjižnični zbirki na prebivalca,
– število tekočih naslovov informativnega
periodičnega tiska (časnikov in časopisov)
v osrednji knjižnici,
– povprečno število tekočih naslovov informativnega periodičnega tiska (časnikov
in časopisov) na organizacijsko enoto (brez
osrednje knjižnice),
– razmerje med strokovnim in leposlovnim gradivom v knjižnični zbirki,
– razmerje med gradivom za odrasle in
otroke oziroma mladino v knjižnični zbirki,
– število ur odprtosti osrednje knjižnice
na teden,
– delež odprtosti organizacijski enot
v skladu z določbami Uredbe o osnovnih
storitvah knjižnice, Uradni list RS, št. 29/03
(v nadaljevanju: Uredba),
– delež organizacijskih enot z dostopom
do vzajemnega kataloga,
– odstotek včlanjenih prebivalcev.
5.1.1 Način presoje splošnih kriterijev
5.1
Višje bodo ovrednoteni tisti predlagatelji,
ki bodo izkazovali:
– več enot knjižnega gradiva na prebivalca v knjižnični zbirki,
– več enot neknjižnega gradiva na prebivalca v knjižnični zbirki,
– več naslovov informativnega periodičnega tiska (časnikov in časopisov) v osrednji
knjižnici,
– večje povprečje števila naslovov informativnega periodičnega tiska (časnikov in
časopisov) na organizacijsko enoto,
– primernejše razmerje naslovov v knjižnični zbirki med strokovnim in leposlovnim
gradivom,
– primernejše razmerje naslovov med
gradivom za odrasle in otroke oziroma mladino v knjižnični zbirki,
– večjo odprtost osrednje knjižnice na
teden,
– večji delež odprtosti organizacijskih
enot v skladu z določbami Uredbe,
– večji delež organizacijskih enot z dostopom do vzajemnega kataloga,
– večji odstotek včlanjenih prebivalcev.
5.1.2 Merila za vrednotenje knjižnične
zbirke in njene uporabe v letu 2009

Knjižnična zbirka in njena uporaba v letu 2009:
– število enot knjižnega gradiva v knjižnični zbirki
na prebivalca

Število točk
20
Zelo
kakovostno
4 in več

Število točk
15
kakovostno

Število točk
10
zadovoljivo

Število točk
0
nezadovoljivo

3

2

do 2

* Po uradnih statističnih podatkih na dan
31.12.2009 (dostopno na: http/cezar.nuk.unilj.si).
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Knjižnična zbirka in njena uporaba v letu 2009:
– število enot neknjižnega gradiva v knjižnični zbirki
na prebivalca
– število tekočih naslovov informativnega
periodičnega tiska (časnikov in časopisov)
v osrednji knjižnici
– povprečno število tekočih naslovov
informativnega periodičnega tiska (časnikov in
časopisov) na organizacijsko enoto
– razmerje naslovov med strokovnim in
leposlovnim gradivom v knjižnični zbirki
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Število točk
20
Zelo
kakovostno
0,40 in več

Število točk
15
kakovostno

Število točk
10
zadovoljivo

Število točk
0
nezadovoljivo

0,30–0,39

0,20–0,29

do 0,19

100 in več

60–99

59–30

29 in manj

30 in več

25–29

15–24

14 in manj

strokovno
58–62%

strokovno
41–50%
ali 71–80%
za mladino
21–24% ali
37–40%
34–45 ur
50–69%

strokovno
40%
ali nad 81%
za mladino
do 20% ali
nad 41%
33 ur in manj
49% in manj

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

za mladino
28–32%

– tedensko število ur odprtosti osrednje knjižnice
– delež odprtosti organizacijskih enot v skladu
z Uredbo
– delež organizacijskih enot z dostopom do
vzajemnega kataloga
– odstotek včlanjenih prebivalcev

65 ur in več
90–100%

strokovno
51–57%
ali 63–70%
za mladino
25–27% ali
33–36%
46–64 ur
70–89%

100%

80–99%

79–50%

49% in manj

30% in več

24–29%

19–23%

18% in manj

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

Število točk

Število točk

Število točk

Kakovost in dostopnost načrtovanega nakupa
knjižničnega gradiva v letu 2011:

20
zelo
kakovostno

15
kakovostno

10
zadovoljivo

0
nezadovoljivo

– upoštevanje informacijskih, izobraževalnih,
raziskovalnih in kulturnih potreb okolja

upošteva
v največji meri

upošteva

delno upošteva

ne upošteva

– upoštevanje razvijanja branja, bralne kulture in
informacijske pismenosti

upošteva
v največji meri

upošteva

delno upošteva

ne upošteva

– upoštevanje značilnih potreb okolja

upošteva
v največji meri

upošteva

delno upošteva

ne upošteva

– upoštevanje posebnih potreb okolja

upošteva
v največji meri

upošteva

delno upošteva

ne upošteva

– upoštevanje aktualnosti knjižničnega gradiva

upošteva
v največji meri

upošteva

delno upošteva

ne upošteva

– načrtovano število enot knjižnega gradiva na
prebivalca

0,25 in več

0,23–0,24

0,20–0,22

0,19 in manj
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Število točk

Število točk

Število točk

Število točk

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

100 in več

60–99

59–30

29 in manj

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

30 in več

25–29

15–14

14 in manj

upošteva
v največji meri

upošteva

delno upošteva

ne upošteva

0,040 in več

0,032–0,039

0,022–0,031

0,021 in manj

upošteva
v največji meri

upošteva

delno upošteva

ne upošteva

– načrtovano razmerje naslovov med strokovnim in
leposlovnim gradivom

58–62%

51–57% ali
63–70%

41–50% ali
71–80%

do 40% ali
nad 81%

– načrtovani delež naslovov za otroke in mladino

28–32%

25–27% ali
33–36%

21–24% ali
37–40%

do 20%
nad 41%

upošteva
v največji meri

upošteva

delno upošteva

ne upošteva

65 ur in več

46–64 ur

34–45 ur

33 ur in manj

90–100%

70–89%

50–69%

49% in manj

100%

80–99%

50–79%

49% in manj

30% in več

24–29%

19–23%

18% in manj

– upoštevanje zastopanosti knjižničnega gradiva na
različnih medijih
– načrtovano število enot neknjižnega gradiva na
prebivalca
– upoštevanje zastopanosti različnih tematskih
oziroma predmetnih področij

– upoštevanje enake dostopnosti knjižničnega
gradiva za vse prebivalce na območju knjižnice
– načrtovano tedensko število ur odprtosti osrednje
knjižnice
– načrtovani delež odprtosti organizacijskih enot
v skladu z določbami Uredbe
– načrtovani delež organizacijskih enot z dostopom
do vzajemnega kataloga
– načrtovano število včlanjenih prebivalcev

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

Število točk

Število točk

Število točk

20
zelo kakovostno

15
kakovostno

10
zadovoljivo

0
nezadovoljivo

– vsebina nakupa knjižničnega gradiva za
potrebe sodelovanja

zelo primerna

primerna

zadovoljiva

neprimerna

– upoštevanje posebnih potreb okolja

upošteva
v največji meri

upošteva

delno upošteva

ne upošteva

– načrtovani obseg nakupa knjižničnega gradiva

zelo primeren

primeren

zadovoljiv

neprimeren

Kakovost in dostopnost načrtovanega nakupa
knjižničnega gradiva za potrebe sodelovanja
s Slovenci v zamejstvu:

7. Uporaba kriterijev
7.1 Uvrstitev v izbor
Izbrani bodo projekti nakupa knjižničnega gradiva predlagateljev, ki bodo v postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni
z najmanj 41 točkami po splošnih razpisnih
kriterijih in bodo tako v zadostni meri izpolnjevali kriterije razpisa. Dodatna sredstva
bodo prejeli predlagatelji, ki so upravičeni
do predlaganja nakupa gradiva v okviru posebnega razpisnega kriterija, in bodo v postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni
z najmanj 1 točko po posebnem razpisnem
kriteriju.
Povzetek načina ocenjevanja: splošni
in posebni razpisni kriteriji so ovrednoteni
s točkami, merila za vrednotenje kriterijev so
navedena v razpisni dokumentaciji.
Na razpisu bodo izbrani tisti projekti,
ki bodo v zadostni meri izpolnjevali kriterije razpisa, in jih bo ministrstvo na predlog
imenovane strokovne komisije za knjižnično dejavnost uvrstilo na seznam odobrenih
projektov.
Najnižji seštevek točk za projekt, ki pomeni uvrstitev v izbor, je 41 točk po splošnih
kriterijih.
7.2 Ocena projekta
Ocena projekta po splošnih razpisnih
kriterijih bo določena v stopnjah na podlagi
ovrednotenja projektov po naslednji opisni
vrednostni lestvici: zelo kakovostno (od 71
do 80 točk), kakovostno (od 56 do 70 točk),
zadovoljivo (od 41 do 55 točk), nezadovoljivo (do 40 točk).
Ocena posebnega razpisnega kriterija
bo določena na podlagi ovrednotenja posebnega razpisnega kriterija po naslednji
opisni vrednostni lestvici: zelo kakovostno
(od 16 do 20 točk), kakovostno (od 11 do 15
točk), zadovoljivo (od 1 do 10 točk).
7.3 Določitev višine sredstev
Za projekte, ki se bodo uvrstili v izbor,
bodo sredstva dodeljena v skladu s 55. členom Zakona.
Del sredstev v predvideni višini 0,75 EUR
na prebivalca bo dodeljen, da se zagotovi:
– splošna dostopnost raznovrstne in kakovostne založniške produkcije v knjižnični
mreži slovenskih splošnih knjižnic,
– posodabljanje knjižničnih zbirk na vseh
medijih,
– približevanje strokovnim priporočilom
o sestavi knjižničnih zbirk,
– približevanje strokovnim priporočilom
o obsegu knjižničnih zbirk,
– ustrezna kakovost knjižničnega gradiva, zlasti njegova aktualnost in prilagojenost
potrebam uporabnikov in ciljem kulturne politike.
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Del sredstev v predvideni izhodiščni višini 0,45 EUR na prebivalca bo dodeljen
za podporo usklajenemu razvoju knjižnične
dejavnosti. Višina na prebivalca posamezne
občine bo določena glede na ugotovljeno
povprečno stopnjo brezposelnosti v posamezni občini na območju knjižnice v obdobju januar-julij 2010*, in sicer:

Ugotovljena povprečna stopnja brezposelnosti v posamezni občini na območju knjižnice v obdobju
januar–julij 2010

EUR
na prebivalca

– višja od vključno 15,5%

0,405

– od vključno 12,0% do 15,5%

0,360

– od vključno 9,0% do 12,0%

0,315

– od vključno 6,0% do 9,0%

0,270

– do 6,0%

0,225
Višina sredstev za posamezno knjižnico
bo določena glede na število prebivalcev
območja, ki ga knjižnica s svojim delovanjem pokriva in glede na doseženo oceno
ter v skladu z razpoložljivimi sredstvi.
Za projekte, ki se bodo uvrstili v izbor,
bodo v skladu z določbami Resolucije o Nacionalnem programu za kulturo 2008-2011
po večjem uveljavljanju izvirne slovenske
ustvarjalnosti in zahtevnejših vsebin, za 1.
cilj v sklopu 3. ukrepa, ki določa, da naj
splošne knjižnice v nakup vključijo vsaj 15
odstotkov naslovov publikacij v javnem interesu, dodeljena dodatna sredstva v predvideni izhodiščni višini 1.500 EUR na organizacijsko enoto knjižnice.
Višina sredstev za posamezno knjižnico
bo določena glede na število organizacijskih
enot na območju, ki ga knjižnica s svojim delovanjem pokriva in glede na doseženo oceno ter v skladu z razpoložljivimi sredstvi.
V skladu z določbo Resolucije o Nacionalnem programu za kulturo 2008-2011, po
kateri dolgoročna izhodišča knjižnične dejavnosti temeljijo na omogočanju enakih možnosti dostopa do knjižnic in njihovih storitev
za vse prebivalce Slovenije, bodo vsakemu predlagatelju projekta, ki se uvrsti v izbor
in ki je v letu 2010 vzpostavil novo organizacijsko enoto v mreži knjižnice, dodeljena dodatna sredstva v predvideni izhodiščni višini
1.500 EUR na vzpostavljeno novo organizacijsko enoto v mreži knjižnice.
Višina sredstev za posamezno knjižnico
bo določena glede na število vzpostavljenih
novih organizacijskih enot v mreži knjižnice predlagatelja v letu 2010 in glede na doseženo oceno ter v skladu z razpoložljivimi
sredstvi.
Ker je za enotno izvajanje javne službe
potrebno zmanjšati razlike v prejetih sredstvih med knjižnicami, ki izvajajo knjižnično
dejavnost na območjih z malo prebivalci in
tistimi, ki delujejo na bolj naseljenih območjih, se vsakemu predlagatelju projekta, ki
se uvrsti v izbor, v odvisnosti od dosežene
ocene doda delež od predvidene izhodiščno
* Vir: Delovno aktivno prebivalstvo, registrirane brezposelne osebe in stopnje registrirane
brezposelnosti po občinah prebivališča, Slovenija, mesečno (dostopno na: http://stat.si) ali
Stopnja registrirane brezposelnosti (dostopno
na: http://e-uprava.gov.si/ispo/stopnjabrezposelnosti/).
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določene vrednosti 3.000 EUR. Več sredstev bodo prejeli tisti predlagatelji, ki bodo
v okviru splošnih razpisnih kriterijev iz točk
5.1 in 5.2 ocenjeni bolje.
Dodatna sredstva za izpolnjevanje posebnega razpisnega kriterija za nakup knjižničnega gradiva za potrebe sodelovanja s Slovenci v zamejstvu bodo prejeli predlagatelji,
ki so upravičeni do predlaganja nakupa gradiva v okviru posebnega razpisnega kriterija.
Višina sredstev bo določena glede na načrtovane stroške nakupa, ki ne sme presegati
12.500 EUR, in glede na razpoložljiva sredstva ter glede na doseženo oceno.
8. Okvirna vrednost vseh razpoložljivih
sredstev: okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet projektnega razpisa JPR-NKG-2011, znaša
3.000.000 EUR. Sredstva bodo predvidoma
dodeljena 58 predlagateljem.
9. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu
2011.
10. Razpisni rok: razpisni rok prične teči
10. 12. 2010 in se zaključi 10. 1. 2011.
11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– izjave predlagatelja projekta o izpolnjevanju splošnih pogojev za sodelovanje
na razpisu,
– prijavni obrazec s podobrazci in navodili ter navedbo obveznih prilog,
– vzorec ocenjevalnega lista.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču
ministrstva ves poslovni čas ministrstva.
Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo
tudi s spletne strani ministrstva, http://www.
kultura.gov.si. Ministrstvo je dolžno na pisno
zahtevo v času razpisnega roka zainteresiranim predlagateljem razpisno dokumentacijo tudi poslati.
12. Oddaja in dostava vlog
12.1 Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih in mora vsebovati
vse obvezne priloge in podatke, določene
v besedilu razpisa in razpisni dokumentaciji.
Podatki za vse enote v mreži posamezne
osrednje knjižnice morajo biti navedeni zbirno na enem prijavnem obrazcu. Vsaka osrednja knjižnica lahko odda zgolj eno vlogo.
Podatkov, ki bodo predloženi ali navedeni
ločeno od podatkov za osrednjo knjižnico,
ne bo mogoče upoštevati.
Vloga mora biti predložena v vložišču ministrstva, na naslov: Ministrstvo za kulturo,
Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana, do 10. 1.
2011, oziroma najkasneje ta dan oddana na
pošti kot priporočena pošiljka, v zaprti ovojnici, z izpisom na prednji strani: »Ne odpiraj
– Prijava na ciljni projektni razpis 2011« z obvezno navedbo razpisnega področja (Knjižnična dejavnost) in oznako JPR-NKG-2011.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti navedba
vlagatelja: naziv in naslov (sedež). Prijavitelji
vlogo v elektronski obliki z identičnimi podatki
pošljejo na naslov: gp.mk@gov.si.
12.2 Oddaja vloge pomeni, da predlagatelj sprejema vse pogoje in kriterije razpisa.
13. Izločitev vlog
13.1 Ministrstvo bo iz nadaljnjega postopka izločilo oziroma zavrglo vse vloge predlagateljev:
– ki jih ni vložila upravičena oseba;
– ki so prepozne ali prepozno dopolnjene;
– ki so nepopolne.
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13.2 Za vlogo, ki je ni oddala upravičena
oseba, se šteje vloga predlagatelja, ki ne izpolnjuje pogojev iz tretjega odstavka 3. točke besedila tega razpisa.
13.3 Za prepozno se šteje vloga, ki ni
bila oddana priporočeno na pošto do vključno 10. 1. 2011 oziroma do tega dne ni
bila predložena v vložišču ministrstva.
13.4 Predlagatelji, ki bodo podali formalno nepopolne vloge, bodo pozvani k dopolnitvi vlog. Dopolnjevanje in spreminjanje
vlog je možno v času trajanja razpisnega
roka, po njem pa pet delovnih dni od vročitve obvestila o formalno nepopolni vlogi,
obvezno z oznako, na katero vlogo ali del
vloge se dopolnitev nanaša.
Dopolnitev vloge mora biti v roku petih dni po vročitvi obvestila o nepopolni
vlogi predložena v vložišču ministrstva na
naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova
ulica 10, 1000 Ljubljana, oziroma najkasneje peti dan oddana na pošti kot priporočena
pošiljka, v zaprti ovojnici, z izpisom na prednji strani z obvezno oznako JPR-NKG-2011
– dopolnitev. Na hrbtni strani ovojnice mora
biti navedba vlagatelja: naziv in naslov (sedež).
13.5 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.
14. Pristojni uslužbenec: za dajanje informacij in pojasnil v zvezi z razpisom je
pristojen Marjan Gujtman, tel. 01/369-59-46,
marjan.gujtman@gov.si.
15. Uradne ure: uradne ure ministrstva so
vsak ponedeljek in petek, od 9. do 12. ure,
ter v sredo, od 9. do 12. ure in od 14. do
16. ure. Ministrstvo za kulturo priporoča, da
se predlagatelji z vprašanji glede razpisa
obrnejo na pristojne uslužbence.
16. Vpogled v razpisno dokumentacijo:
zainteresiranim osebam je omogočen vpogled v razpisno dokumentacijo v vložišču
ministrstva (Maistrova 10, Ljubljana), kot je
navedeno v točki 11.
17. Odpiranje vlog in strokovno ocenjevanje: odpiranje vlog se bo predvidoma
začelo 13. 1. 2011. Strokovno presojo in
ovrednotenje bo strokovna komisija izvedla
v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega
poziva in javnega razpisa (Uradni list RS,
št. 93/05).
Ministrstvo za kulturo
Št. 100/10
Ob-7158/10
Na podlagi prvega odstavka 4. člena
Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 35/01,
54/02, 62/03, 113/03,16/04, 123/04, 60/06,
110/06 – UPB1), 14, 15. in 24. člena Zakona o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja (Uradni list RS,
št. 43/06 in 76/10) ter v skladu s Zakon o izvrševanjem proračuna za leti 2010 in 2011
(Uradni list RS, št. 99/09, 29/10, 56/10) in
Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 50/07 in 61/08), Urad Vlade Republike
Slovenije za Slovence v zamejstvu in po
svetu objavlja
javni razpis
za izbor izdajatelja osrednje revije
za Slovence zunaj Republike Slovenije
1. Naziv in sedež organa, ki dodeljuje
sredstva: Urad Vlade Republike Slovenije

za Slovence v zamejstvu in po svetu, Komenskega 11, 1000 Ljubljana, Slovenija.
2. Predmet razpisa: predmet razpisa je
sofinanciranje osrednje mesečne revije za
Slovence zunaj Republike Slovenije za obdobje 2011 in 2012, z začetkom rednega
izhajanja v marcu 2011, v slovenskem jeziku in nekaterimi članki v drugih jezikih ter
s spletno izdajo.
3. Razpisno področje, namen in cilji razpisa
Financiranje se nanaša na izdajanje
osrednje revije za Slovence zunaj Republike Slovenije v slovenskem jeziku, z nekaterimi članki v drugih jezikih in spletno
izdajo revije.
Cilj razpisa je zagotoviti pogoje za redno
mesečno izhajanje (najmanj deset številk
na leto) osrednje revije za Slovence zunaj
Republike Slovenije do konca leta 2012,
z možnostjo podaljšanja financiranja ter redno ažurirano spletno izdajo revije.
Namen revije je:
– ohranjanje narodne, jezikovne ter kulturne identitete med slovenskimi rojaki, ki
živijo v tujini in njihovimi potomci;
– povezovanje rojakov različnih generacij po svetu in medsebojno obveščanje
o njihovih aktivnostih;
– ohranjanje vezi med Slovenci zunaj RS
in Slovenijo;
– obveščanje slovenske javnosti o delovanju Slovencev zunaj RS in njihovih potomcev.
Revija mora biti po svoji usmeritvi:
– pluralna in nestrankarska;
– v slovenskem in deloma v drugih jezikih;
– zasnovana na konceptu kulturne in informativne revije;
– namenjena tudi mlajši populaciji.
Ime revije naj bo prepoznavno ter
naj predstavlja njen temeljni namen.
K vsebinskemu sodelovanju je treba pritegniti državne institucije, nevladne organizacije, ki se aktivno ukvarjajo s Slovenci
v zamejstvu in po svetu, kot tudi različne
posameznike in posameznice, ki živijo zunaj
Republike Slovenije, želijo pa aktivno sodelovati pri (so)ustvarjanju revije.
3.1. Programske usmeritve
Glede vsebine je treba upoštevati tako
pluralnost slovenskega prostora v političnem, ekonomskem in kulturnem smislu, kot
tudi pluralnost okolij, v katerem živijo potencialni bralci in spletni uporabniki.
Glavni poudarek revije mora biti na
informativnih, kulturno-umetniških in gospodarskih vsebinah, ki izhajajo iz slovenskega prostora, iz njegovega kulturnega
dogajanja in iz tradicije. Vsebine morajo
biti uravnotežene in morajo odražati tako
folklorne kot alternativne oblike kulturnega
ustvarjanja, tako zgodovinske kot sodobne
oblike ohranjanja tradicije, tako uveljavljene
ustvarjalce kot mlade in še neprepoznavne.
Razpon od najnovejših novic do zgodovinskih dogodkov, od zabavnih do znanstvenih
vsebin, od slavnih osebnosti do nepoznanih
izjemnih ljudi, od spremljanja vsakodnevnega utripa do pomembnih družbenih prelomnic mora najti svoje mesto na straneh
take revije oz spletnega medija. Na drugi
strani mora revija prikazovati dogajanje tudi
v izseljenskih skupnostih in v zamejstvu.
Pozornost mora biti posvečena dogodkom
in ljudem, ki v teh okoljih uspešno ohranjajo in vzpodbujajo slovensko kulturo in
tradicijo ter promovirajo Slovenijo v svojih
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širših okoljih. Ključno je pisati o uspešnih
strategijah in načinih ter s tem opogumljati
ljudi v njihovih prizadevanjih.
Revija mora postati stičišče, vstopna točka za spoznavanje Slovenije (Slovencem po
svetu in v zamejstvu) kot tudi slovenskim
državljanom za spoznavanje slovenske skupnosti po svetu in v zamejstvu.
Pozornost mora posvečati tudi potrebam
in željam mladih ter sodobnim oblikam umetniške in kulturne produkcije v Sloveniji.
Izjemnega pomena je tudi vzpostavitev mreže (mladih) sodelavcev po svetu in
v zamejstvu, ki bi soustvarjali vsebino revije. Slovensko skupnost po svetu je treba
aktivno vključiti v izgrajevanje in vzdrževanje različnih komunikacijskih poti, morajo
postati tudi subjekt (tisti, ki poročajo) in ne
samo objekt komunikacije (tisti, o katerih
se poroča).
Bodoča revija mora vzpostaviti tudi aktivno sodelovanje s čim večjim številom
kulturnih inštitucij v Sloveniji, promovirati
njihovo delovanje, kot tudi obveščati o bogatem kulturnem in umetniškem ustvarjanju znotraj slovenske skupnosti po svetu in
v zamejstvu.
4. Razpisni pogoji
4.1. Splošni pogoji za sodelovanje na
razpisu
Na razpis se lahko prijavijo predlagatelji
projekta, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– pravne osebe s sedežem v Republik
Sloveniji, ki so registrirane za opravljanje
založniške dejavnosti,
– izkušnje na področju obveščanja Slovencev zunaj Republike Slovenije in mednarodne javnosti o dogodkih v Republiki
Sloveniji,
– izpolnjevanje pogodbenih obveznosti do Republike Slovenije v preteklosti in
v preteklosti izkazano pozitivno poslovanje
na področju izdajateljske dejavnosti
– in izpolnjevanje posebnih pogojev razpisa.
4.2. Posebni razpisni pogoji
Predlagatelji morajo ob prijavi na razpis predložiti:
– predlog programske zasnove revije,
– predlog vsebinske zasnove revije,
– predlog vsebinske zasnove spletne izdaje revije,
– predlog kadrovske zasedbe (mrežo sodelavcev v RS in v tujini),
– predlog poslovnega načrta projekta,
– predlog imena revije in osnutek njene
celostne podobe
– ter druge obvezne dokumente, določene v razpisni dokumentaciji.
5. Merila za ocenjevanje
1. Ujemanje predloga programske in
vsebinske zasnove revije ter njene spletne
izdaje z namenom, cilji in programskimi
usmeritvami razpisa (0–50 točk);
2. Kakovost predloga programske in
vsebinske zasnove revije (0–40 točk);
3. Pričakovana odmevnost revije
(0–30 točk);
4. Spodbujanje sodelovanja Slovencev zunaj Republike Slovenije in v Sloveniji
z revijo (0–30 točk);
5. Ukvarjanje s tovrstno izdajateljsko
dejavnostjo v preteklosti (0-20 točk).
6. Okvirna višina proračunskih sredstev, ki so na voljo za predmet razpisa:
vrednost vseh razpoložljivih proračunskih
sredstev, namenjenih za revijo, znaša do
100.000,00 EUR letno.
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7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva za posamezno leto morajo biti porabljena v tekočem proračunskem letu, oziroma v plačilnih
rokih, ki jih bo določal Zakon o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije za leti 2011
in 2012.
8. Rok za oddajo vlog, način predložitve
in opremljenost vlog
Razpis se prične 10. 12. 2010 in konča
3. 1. 2011.
Vloge morajo biti poslane na naslov:
Urad Vlade RS Slovence v zamejstvu in
po svetu, Komenskega 11, 1000 Ljubljana,
Slovenija. Rok za prispetje vlog na Urad je
3. 1. 2011. Vloge se lahko oddajo na zgornji
naslov tudi osebno,in sicer najkasneje 3. 1.
2011, do 15. ure.
Opremljenost vloge:
Vloge morajo na Urad prispeti v zaprtih
ovitkih, na katerih morajo biti podani:
– vidna oznaka: Ne odpiraj – »Prijava na
razpis za revijo za Slovence zunaj RS«,
– naslov predlagatelja na hrbtni strani
ovitka.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in merili razpisa.
9. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Posebna strokovna komisija, ki jo imenuje predstojnik Urada, bo izvedla odpiranje
vlog in jih ocenila. Strokovna komisija bo pričela z odpiranjem vlog 4. 1. 2011, v prostorih
Urada. Pri odpiranju bo strokovna komisija
ugotavljala popolnost vlog, glede na to ali
so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti.
V primeru vlog s pomanjkljivo dokumentacijo
bo strokovna komisija predlagatelje pozvala,
da vloge dopolnijo. Rok za dopolnitev vlog je
4 dni od poziva strokovne komisije.
Zavržene bodo vloge, ki ne bodo posredovane v roku in na način iz 8. točke tega
razpisa in nepopolne vloge, ki ne bodo pravilno dopolnjene v roku za dopolnitev vloge
ter nepopolne vloge, ki ne bodo dopolnjene
v roku za dopolnitev vloge.
Zavrnjene bodo vloge, ki ne bodo izpolnjevale osnovnih, splošnih pogojev za
sodelovanje na razpisu.
O izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah odloči s sklepom predstojnik Urada na
podlagi predloga strokovne komisije.
Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najpozneje v roku 20 dni od dneva odpiranja vlog.
10. Pritožbeni postopek
Vlagatelj vloge lahko vloži pritožbo zoper
končno odločitev na Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu v roku 8 dni
od prejema odločitve. Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih se
pritožba vlaga. Predmet pritožbe ne morejo
biti postavljena merila in pogoji za ocenjevanje vlog.
O pritožbi bo odločeno s sklepom v roku
15 dni od prejema pritožbe. Sklep o pritožbi
vlagatelja je s tem dokončen. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodbe z izbranim
vlagateljem.
11. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacija je na voljo na
spletnih straneh: www.uszs.si.
Zainteresirani jo lahko v razpisnem roku
dvignejo tudi v tajništvu, na Uradu Vlade RS
za Slovence v zamejstvu in po svetu, Komenskega 11, Ljubljana, tel. 01/230-80-00
(vsak delavnik, med 9. in 15. uro).
Vsa dodatna pojasnila in informacije dobite na Uradu Vlade RS za Slovence
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v zamejstvu in po svetu, Komenskega 11,
Ljubljana, vsak delovnik, med 9. in 15. uro,
tel. 01/230-80-00 ali po elektronski pošti,
z naslovom urad.slovenci@gov.si.
V besedilu javnega razpisa uporabljeni
izrazi, zapisani v moški spolni obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
Urad Vlade RS
za Slovence v zamejstvu in po svetu
Št. 0282/2010
Ob-7204/10
Na podlagi Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZTB-B, 127/06
– ZJP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09,
38/10 – ZUKN), 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,
št. 99/09, 29/10, 56/10), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09
– ZIPRS1011), Zakona o spodbujanju tujih
neposrednih investicij in internacionalizacije podjetij (Uradni list RS, št. 86/04, 78/06,
107/06 – UPB1), Uredbe Komisije (ES)
št. 1998/06 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de
minimis (Uradni list EU L 379), Sheme de
minimis z nazivom »Spodbujanje internacionalizacije podjetij za obdobje 2010–2014«,
št. priglasitve M001-5715334-2010, Programa vlade Republike Slovenije za spodbujanje internacionalizacije podjetij za obdobje
2010–2014, ki ga je vlada RS sprejela na
93. redni seji z dne 29. 7. 2010, Programa
dela in Finančnega načrta Javne agencije
RS za podjetništvo in tuje investicije za leti
2010 in 2011, h katerima je Vlada RS dala
soglasje na 65. redni seji z dne 21. 1. 2010,
in pogodbe št. JAPTI-2010/2011-6032-AG
o financiranju izvajanja Programa internacionalizacije v obdobju 2010–2011 med Ministrstvom za gospodarstvo in Javno agencijo
Republike Slovenije za podjetništvo in tuje
investicije (v nadaljevanju: JAPTI), Javna
agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije, Verovškova ulica 60,
Ljubljana, dne 10. 12. 2010 objavlja
javni razpis
sofinanciranje izvajanja dejavnosti
slovenskih poslovnih klubov v tujini
v letu 2011
Št. JR 12/2010-446
1. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja
dejavnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini.
2. Cilj javnega razpisa
Cilj javnega razpisa je prek slovenskih
poslovnih klubov v tujini izboljšati in pospešiti podporo pri spodbujanju internacionalizacije slovenskega gospodarstva z izvajanjem
aktivnosti kot so: zagotavljanje informacij in
svetovanje malim in srednje velikim podjetjem iz Slovenije, ki se šele odločajo za
vstop na trg, na katerem deluje slovenski
poslovni klub; spodbujanje rednih formalnih in neformalnih stikov in izmenjave informacij med lokalnimi podjetji, institucijami
in slovenskimi podjetji, ki so že aktivni na
določenem tujem trgu, ter slovenskimi podjetji, ki na omenjeni trg šele vstopajo; redno
seznanjanje slovenskih institucij in podjetij
s spremembami v poslovnem okolju, v katerem deluje slovenski poslovni klub; redno
zagotavljanje aktualnih poslovnih informacij
na portalu Izvozno Okno, promocija sloven-
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skega gospodarstva v tujini ter redno seznanjanje tuje poslovne javnosti z novimi aktivnostmi, zakonodajo in ostalimi značilnostmi
slovenskega poslovnega okolja.
Slovenski poslovni klubi v tujini so uradno registrirane pravne osebe, katerih cilj
delovanja je usmerjen v uspešno gospodarsko sodelovanje med Republiko Slovenijo in
državo, v kateri imajo sedež.
3. Namen javnega razpisa: namen javnega razpisa je podpreti delovanje delujočih
slovenskih poslovnih klubov v tujini pri izvajanju aktivnosti, povezanih z internacionalizacijo slovenskega gospodarstva.
4. Upravičeni prejemniki sredstev: upravičeni prejemniki sredstev so aktivno delujoči slovenski poslovni klubi v tujini.
5. Pogoji za prijavo
Na javnem razpisu lahko kandidirajo slovenski poslovni klubi (v nadaljevanju: klubi),
ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
A. Formalno pravni status kluba
Klub mora biti uradno registriran v tujini
– vpisan v pristojni register države, v kateri
ima sedež, do dneva objave razpisa.
B. Dejavnost kluba
Cilj delovanja kluba mora biti usmerjen
v uspešno gospodarsko sodelovanje med
Republiko Slovenijo in državo, v kateri ima
klub sedež.
C. Račun upravičenca
Klub mora imeti odprt svoj transakcijski
račun v državi, kjer je registriran.
D. Članstvo
Klub mora imeti med člani vsaj 30 podjetij, tako slovenskih (podjetij s sedežem v Republiki Sloveniji oziroma podjetij s sedežem
v tujini, v pretežni slovenski lasti) kot tujih.
E. Članarina
Člani kluba so zavezani plačati članarino, ki je osnovni vir financiranja kluba.
F. Program dela in finančni načrt
Klub mora imeti potrjen Program dela in
Finančni načrt za leto 2011.
6. Merila in način izbora prejemnikov
Vse pravočasne in pravno formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje
za prijavo, bo ocenila razpisna komisija (v
nadaljevanju: komisija), imenovana s strani
direktorja JAPTI.
Za formalno popolno vlogo se šteje:
a. vloga mora prispeti na naslov JAPTI
v zaprti in pravilno opremljeni ovojnici (glej
10. poglavje tega javnega razpisa),
b. vloga mora vsebovati vse obrazce,
navedene v 15. poglavju tega javnega razpisa,
c. obrazci morajo biti izpolnjeni v skladu z določili tega javnega razpisa, razpisne
dokumentacije in navodili, ki so navedeni
na obrazcih.
Komisija bo ocenila vloge na podlagi naslednjih meril:
– prispevek k pospeševanju internacionalizacije slovenskega gospodarstva v zadnjem letu dni (največ 60 točk),
– obseg in kakovost načrtovanih aktivnosti (največ 40 točk);
– finančna konstrukcija (največ 20
točk).
Maksimalno število točk, ki jih je mogoče
doseči, je 120.
Za sofinanciranje bodo izbrani tisti prijavitelji, ki bodo v postopku ocenjevanja dosegli prag najmanj 60 točk.
Klubom, ki se na javni razpis za sofinanciranje izvajanja dejavnosti slovenskih
poslovnih klubov v tujini prijavljajo prvič oziroma drugič zapored in ne dosegajo praga
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60 točk, izpolnjujejo pa pogoje za prijavo, se
dodelijo sredstva v višini 8.000 EUR.
Način uporabe meril je opredeljen v navodilu za prijavo, ki je sestavni del razpisne
dokumentacije.
Komisija bo pri ocenjevanju vlog upoštevala tudi dodatna merila:
– klub v okviru razpisa ne more prejeti
več sredstev, kot jih je za izvedbo aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja, planiral
v finančnem načrtu za leto 2011;
– klub, s katerim je JAPTI pogodbeno
sodeloval v okviru javnega razpisa v letu
2010 in v času trajanja pogodbenega razmerja najmanj štiri mesece zapored ni poročal o izvedenih aktivnostih, prejme v okviru
prvega merila (prispevek k pospeševanju
internacionalizacije slovenskega gospodarstva v zadnjem letu dni) 0 točk;
– klub, ki je prejel sredstva v okviru javnega razpisa v letu 2010 in ni dosegel vsaj
50% porabe s pogodbo dodeljenih sredstev,
prejme 50% sredstev, ki bi mu v skladu
z merili pripadala po tem razpisu.
Iz ene države bo izbran le en klub. Kolikor je država deljena na avtonomne dele
(zvezne države, dežele ali druge avtonomije), je lahko na razpisu izbran en klub za
vsak avtonomni del države. Kolikor bosta
iz iste države oziroma avtonomnega dela
države kandidirala dva kluba, bo sredstva
pridobil tisti, ki bo v fazi ocenjevanja dobil
več točk. V primeru enakega števila točk
klubov iz iste države oziroma avtonomnega
dela, sredstva dobi klub, ki ima več članov,
oziroma kolikor imajo klubi enako število
članov, dobi sredstva tisti klub, ki je dalj časa
registriran. Kolikor so bili klubi registrirani
na isti dan, dobi sredstva klub, čigar vloga
je prispela prva.
Višina dodeljenih sredstev se preračuna
po naslednjem modelu
Faza 1
Klubom, ki se na javni razpis prijavljajo
prvič oziroma drugič zapored in na podlagi
meril ne dosežejo praga 60 točk, se dodelijo
sredstva v višini 8.000 EUR.
Faza 2
Klubom, ki na podlagi meril dosežejo
prag 60 točk, se sredstva dodelijo na podlagi naslednje formule:
(395.000 EUR – (sredstva dodeljena
v fazi 1)) / (deljeno s) seštevkom zbranih
točk vseh na razpis prijavljenih klubov, ocenjenih z vsaj 60 točkami = vrednost ene
točke v EUR.
Posameznemu klubu, ocenjenemu z vsaj
60 točkami, se dodelijo sredstva po formuli: vrednost ene točke v EUR * (krat) število
zbranih točk = ____ EUR
Faza 3
Po upoštevanju vseh zgoraj določenih
dodatnih meril, se ostanek sredstev razdeli
na klube, ki so dosegli prag 60 točk in jih
komisija ni ocenjevala na podlagi dodatnih
meril. Ostanek sredstev se razdeli po enaki
formuli, kot v Fazi 2.
Faza 3 se eventualno ponovi do končne
razdelitve sredstev.
7. Višina sredstev
Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega razpisa, znaša 395.000 EUR.
Finančna sredstva so zagotovljena v Proračunu Republike Slovenije za leto 2011.
Finančna sredstva prispeva Republika
Slovenija v 100% deležu prek Ministrstva za
gospodarstvo (proračunska postavka 6032
– Spodbujanje internacionalizacije).

8. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški, ki so predmet sofinanciranja, so:
– stroški organizacije poslovnih dogodkov in promocije slovenskega gospodarstva,
– stroški promocije kluba,
– stroški intelektualnih storitev.
Stroški organizacije poslovnih dogodkov
in promocije slovenskega gospodarstva so
stroški najema prostora in opreme, stroški
postrežbe na poslovnem dogodku, stroški
promocije poslovnega dogodka, stroški izdelave in pošiljanja vabil, stroški izdelave
promocijskih gradiv, panojev, stojnic, stroški medijskih objav, vezanih na promocijo
dogodka ali splošno promocijo slovenskega
gospodarstva ter stroški dela zaposlenih in
pogodbenih sodelavcev vezanih na promocijo dogodka ali splošno promocijo slovenskega gospodarstva.
Poslovni dogodek je dogodek, ki je organiziran kot konferenca, okrogla miza, panel, matchmaking, predavanje ali predstavitev, z natančno opredeljenim namenom
in ciljem, ki sta skladna namenom in ciljem
tega razpisa. Klub lahko poslovni dogodek
organizira v državi, v kateri ima sedež ali
v Sloveniji. Letna skupščina kluba in redna
srečanja članov kluba, ki ne ustrezajo zgornji opredelitvi poslovnega dogodka, se ne
štejejo med poslovne dogodke.
Stroški promocije kluba so stroški izdelave in tehnične prenove spletne strani
(priznajo se stroški ene tehnične prenove
strani v koledarskem letu), stroški priprave
in izdelave promocijskega gradiva ter stroški medijskih objav, vezanih na promocijo
kluba. Stroški promocije kluba so upravičeni
v višini do največ 15% posameznemu klubu
dodeljenih sredstev.
Stroški intelektualnih storitev so stroški predavateljev na poslovnih dogodkih ter
stroški svetovanja in stroški prevajalcev, ki
se neposredno nanašajo na izvajanje aktivnosti, določenih v pogodbi o sofinanciranju
izvajanja dejavnosti slovenskih poslovnih
klubov v tujini. Stroški intelektualnih storitev
so upravičeni v višini do največ 30% posameznemu klubu dodeljenih sredstev.
Davek na dodano vrednost (DDV) ni
upravičen strošek.
Stroški delovanja kluba (stroški nakupa
osnovnih sredstev, pisarniškega materiala,
stroški najemnin poslovnih prostorov kluba,
stroški pravnih in računovodskih storitev idr.)
niso upravičen strošek.
Sofinancirajo se upravičeni stroški, ki so
nastali od 1. 1. 2011 dalje, ter so bili plačani
do roka za predložitev zahtevka za izplačilo,
kar upravičeni prejemnik dokaže z originalnim potrdilom o plačilu.
9. Intenzivnost pomoči
JAPTI bo sofinanciral upravičene stroške
v višini 80%.
Klub, kateremu se dodelijo sredstva,
mora zagotoviti, da bo preostali del upravičenih stroškov (20%) financiral iz lastnih
virov, kar mora biti razvidno iz priloženega
finančnega načrta za leto 2011.
V skladu s shemo državne pomoči
Spodbujanje internacionalizacije podjetij za obdobje 2010–2014 (št. priglasitve:
M001-5715334-2010), se dejavnosti, ki se
nanašajo na državne pomoči, dodeljene po
pravilu »de minimis«, izvajajo ob upoštevanju splošnih načel dodeljevanja državnih
pomoči do 31. 12. 2013.
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Upoštevati je potrebno pravilo kumulacije pomoči, kar pomeni, da skupna višina
vseh prejetih razvojnih spodbud posameznega prijavitelja iz vseh javnih virov, vključno s pomočjo po de minimis pravilu, za iste
upravičene stroške ne sme preseči dovoljene skupne višine pomoči, to je 200.000 EUR
v zadnjih treh proračunskih obdobjih.
10. Obdobje, v katerem morajo biti posredovani zahtevki za sofinanciranje izvajanja dejavnosti klubov
Upoštevajo se le upravičeni stroški izvedenih aktivnosti.
Osnova za izplačilo sredstev po tem javnem razpisu je s strani JAPTI potrjen zahtevek za izplačilo, ki ga posreduje prejemnik
sredstev.
Mesečni zahtevek za izplačilo, vključno z vsemi pripadajočimi prilogami, mora
biti predložen JAPTI najkasneje do tretjega
dne v mesecu za pretekli mesec. Zadnji
zahtevek za izplačilo prejemnik sredstev pošlje najkasneje do vključno 21. 11. 2011.
Stroški, ki bodo nastali po zadnjem roku
za oddajo zahtevka za izplačilo, niso predmet sofinanciranja.
Obvezne priloge zahtevka za izplačilo
so:
– vsebinsko poročilo,
– finančno poročilo,
– fotokopije računov in drugih dokazil
o nastanku upravičenih stroškov,
– dokazila o plačilu upravičenih stroškov,
– izpisek veljavnega uradnega menjalnega tečaja na dan izstavitve zahtevka (zaokroženo na 4 decimalna mesta),
– dokazna gradiva o dejanski izvedbi
aktivnosti (kopije vabil, seznamov udeležencev, izvodi promocijskih gradiv, kopije medijskih objav …).
11. Način prijave
Javni razpis bo odprt do vključno 17. 1.
2011.
Vloga mora biti poslana po pošti ali osebno dostavljena na sedež JAPTI. Vloga mora
biti dostavljena v zaprti ovojnici, na kateri
morajo biti naslednje podatki:
– vidna oznaka: »Ne odpiraj – Vloga na
javni razpis za sofinanciranje izvajanja dejavnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini
v letu 2011«,
– polni naslov JAPTI,
– naziv vlagatelja in njegov naslov na
hrbtni strani ovojnice.
Vloga mora biti pripravljena v slovenskem jeziku in skladno z določili tega javnega razpisa, razpisne dokumentacije in
navodil na obrazcih.
12. Odpiranje in ocenjevanje vlog
Odpiranje vlog bo 20. 1. 2011. Odpiranje
vlog ne bo javno.
Obravnavane bodo samo pravočasne in
pravilno označene vloge.
Za pravočasne štejejo vloge, ki bodo prispele na naslov Javna agencija Republike
Slovenije za podjetništvo in tuje investicije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, do
vključno 17. 1. 2011, do 13. ure.
Za pravilno označene štejejo vloge, ki
bodo označene v skladu z 10. poglavjem
tega javnega razpisa.
Vse nepravočasne in nepravilno označene vloge bodo s sklepom zavržene.
V primeru ugotovitve pravno formalne nepopolnosti vloge, bo strokovna komisija pozvala vlagatelja k dopolnitvi vloge. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v določenem roku ne
bodo dopolnili, bodo s sklepom zavržene.
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Vloga, ki ne izpolnjuje pogojev za kandidiranje in/ali ni skladna s predmetom in
namenom javnega razpisa, se kot neustrezna zavrne.
Komisija bo vse pravočasne in pravno
formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale
vse pogoje za prijavo, ocenila po vrstnem
redu prispetja.
13. Obveščanje o izboru
O izboru in dodelitvi sredstev odloči direktor JAPTI s sklepom. Prijavitelji bodo
o izidu razpisa obveščeni s sklepom najkasneje v roku 40 dni od datuma odpiranja
vlog. Upravičenci do sofinanciranja bodo na
podlagi sklepa o dodelitvi sredstev pozvani k podpisu pogodbe. Če se upravičenec
v roku osem dni od prejema poziva k podpisu pogodbe na poziv pisno ne odzove,
se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev
sredstev. Če upravičenec v 30 dneh po prejemu sklepa o dodelitvi sredstev pogodbe
ne podpiše, se šteje, da odstopa od podpisa
pogodbe.
Morebitne pritožbe zoper sklep vložijo
prijavitelji 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. Prijavitelj, 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 informacija javnega
značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh JAPTI.
14. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je na voljo na
spletnem naslovu www.japti.si ali na sedežu
JAPTI, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana,
vsak delovnik, med 9. in 12. uro. Razpisna
dokumentacija se lahko posreduje tudi po
elektronski pošti, na osnovi zahteve podane na elektronski naslov mateja.jarc@japti.si, s pripisom »JR slovenski poslovni klubi
v tujini – razpisna dokumentacija«. JAPTI ni
dolžan posredovati razpisne dokumentacije,
če v samem naslovu elektronskega sporočila pošiljatelja ni razvidnega zahtevanega
pripisa.
15. Dodatne informacije
Vprašanja v zvezi z razpisom se posredujejo izključno v elektronski obliki na naslov: mateja.jarc@japti.si, s pripisom »JR
slovenski poslovni klubi v tujini – vprašanje«. Vprašanja morajo na zgornji elektronski naslov prispeti najpozneje 7 dni pred
iztekom roka za oddajo vloge. JAPTI ni dolžan posredovati odgovora, če v samem naslovu elektronskega sporočila pošiljatelja ni
razvidnega zahtevanega pripisa. 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.
16. Obrazci za pripravo vloge
Obrazec št. 1: Prijava (obvezne priloge
tega obrazca so:
– kopija veljavnega statuta prijavitelja,
– izpis iz registra, iz katerega je razvidno,
da je klub uradno registriran ter kdo je pooblaščena oseba za zastopanje kluba,
– dokazila o izvedenih aktivnostih v preteklih 12 mesecih,
– program dela za leto 2011, z natančnim
načrtom aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja,
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– finančni načrt za leto 2011, z natančnim finančnim načrtom za izvedbo aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja)
Obrazec št. 2: Izjava prijavitelja
Obrazec št. 3: Ocenjevalni list
Obrazec št. 4: Vzorec pogodbe (parafirati).
Javna agencija Republike Slovenije
za podjetništvo in tuje investicije
Št. 81/2010

Ob-7216/10

Na podlagi 6. člena Akta o preoblikovanju javne ustanove »Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija Republike
Slovenije, javni sklad« v Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Uradni list. RS, št. 51/09) in v skladu s Poslovnim načrtom Javnega sklada
Republike Slovenije za razvoj kadrov in
štipendije za leto 2010, ki ga je Vlada Republike Slovenije sprejela na 82. redni seji
dne 13. maja 2010 ter Splošnimi pogoji
poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Uradni
list RS, št. 91/09) Javni sklad Republike
Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v
nadaljevanju: javni sklad) objavlja
javni razpis
štipendij za doktorski študij
na EUI - European University Institute
z začetkom v študijskem letu 2011/2012
(102. JR)
1. Predmet razpisa: predmet razpisa je
štipendiranje največ štirih slovenskih državljanov za štiriletni doktorski študij na European University Institute (v nadaljevanju:
EUI), ki bodo sprejeti in se bodo v 1. letnik
vpisali v študijskem letu 2011/2012, pri čemer zadnje leto študija financira EUI.
2. Vrednost razpisa: vrednost razpisa je
200.000,00 EUR.
3. Obseg štipendije
Za študijsko leto 2011/2012 štipendija
štipendista znaša:
– mesečna štipendija v višini
1.180,00 EUR,
– mesečni dodatek za zdravstveno zavarovanje v višini 46,00 EUR in
– enkratni letni dodatek v višini
120,00 EUR za potne stroške.
Višina dodatkov k štipendiji za vzdrževane člane znaša:
– mesečni družinski dodatek v višini
220,00 EUR za vsakega otroka in partnerja,
– mesečni dodatek za zdravstveno zavarovanje v višini 46,00 EUR za partnerja,
– mesečni dodatek za zdravstveno zavarovanje v višini 23,00 EUR za posameznega otroka.
Višina štipendije in dodatkov se usklajuje praviloma enkrat letno za posamezno
študijsko leto glede na podatke EUI in se
opredeli z aneksom k osnovni pogodbi
o štipendiranju.
4. Pogoji razpisa
Kandidat mora biti državljan Republike
Slovenije in imeti stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.
Poleg pogoja iz prejšnjega odstavka
mora kandidat izpolnjevati tudi naslednje
pogoje:
– je v študijskem letu 2011/2012 sprejet
v 1. letnik štiriletnega doktorskega študija
na EUI,
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– v času študija, za katerega štipendiranje se prijavlja, ne bo prejemal katere od
štipendij iz zakona, ki ureja štipendiranje,
– v času študija, za katerega štipendiranje se prijavlja, v Republiki Sloveniji ne bo
prejemal štipendije ali drugih prejemkov za
izobraževanje po drugih predpisih,
– v času študija, za katerega štipendiranje se prijavlja ne bo v delovnem razmerju
in ne bo opravljal samostojne registrirane
dejavnosti v Republiki Sloveniji ali tujini,
– v času študija, za katerega štipendiranje se prijavlja, ne bo vpisan v evidenco
brezposelnih oseb pri Zavodu Republike
Slovenije za zaposlovanje ali pristojnem organu v tujini,
– za študij na EUI kandidat z javnim skladom nima predhodno sklenjene pogodbe
o štipendiranju po katerem izmed predhodnih razpisov.
5. Dokumentacija
Kandidat mora oddati izpolnjeno in lastnoročno podpisano prijavnico.
Izpolnjeni in podpisani prijavnici mora
kandidat priložiti naslednja dokazila o izpolnjevanju pogojev in izbirnih meril:
5.1 potrdilo o sprejemu v 1. letnik štiriletnega doktorskega študija na EUI v študijskem letu 2011/2012,
5.2 original ali overjeni prepis spričevala
zadnje v celoti zaključene ravni izobraževanja,
5.3 original ali overjeni prepis uradnega
potrdila izobraževalne institucije o vseh doseženih ocenah, in sicer zadnjega izobraževanja, na katerem je bil kandidat vpisan,
ki jih je kandidat pridobil do 30. 9. 2010;
če zadnje izobraževanje, na katerega je bil
kandidat vpisan, ni bilo ocenjevano z ocenami, mora kandidat predložiti:
– uradno potrdilo izobraževalne institucije, da zadnje izobraževanje, na katerega
je bil kandidat vpisan, ni bilo ocenjevano
z ocenami;
– uradno potrdilo izobraževalne institucije o vseh doseženih ocenah zadnjega zaključenega izobraževanja, ki je bilo ocenjevano z ocenami,
5.4 če je kandidat izobraževanje iz točke 5.3 zaključil izven Republike Slovenije,
mora predložiti tudi uradno potrdilo izobraževalne institucije o načinu ocenjevanja
(ocenjevalna lestvica),
5.5 če kandidat uveljavlja pravico do
dodatkov k štipendiji za vzdrževane člane,
mora priložiti tudi naslednja dokazila:
a) za vsakega otroka, ki ga v skladu
z zakonom o zakonski zvezi in družinskih
razmerjih preživlja: izpisek iz rojstne matične knjige,
b) za zakonca: izpisek iz poročne matične knjige,
c) za osebo, s katero je kandidat registriral istospolno partnersko skupnost:
potrdilo o registraciji istospolne partnerske
skupnosti,
d) za osebo, s katero živi v življenjski
skupnosti, ki je po zakonu, ki ureja zakonsko zvezo in družinska razmerja, v pravnih
posledicah izenačena z zakonsko zvezo:
potrdilo o skupnem gospodinjstvu, potrdilo o stalnem ali začasnem prebivališču, ki
mora biti dlje časa enako kandidatovemu,
ipd.
Vsa zahtevana dokazila, razen če ni izrecno določeno drugače, so lahko kopije, pri
čemer si javni sklad pridržuje pravico zahtevati originale. Originalov oziroma overjenih
prepisov javni sklad ne vrača.

rila
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6. Izbirni postopek in razmejitvena me-

Postopek javnega razpisa vodi v skladu
z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek, posebna komisija. Komisijo
s sklepom imenuje direktor javnega sklada.
Če bo prispelo več popolnih vlog, ki izpolnjujejo pogoje, kot je razpoložljivih sredstev,
bodo imeli pri izbiri prednost tisti kandidati,
ki so dosegli višjo povprečno oceno na podlagi dokazil iz točke 5.3. javnega razpisa.
7. Obravnavanje vlog in trajanje štipendiranja
Javni sklad vsem kandidatom izda odločbe o izidu razpisa. Po dokončnosti odločbe
ter predložitvi potrdila o vpisu v 1. letnik doktorskega študija, ki ga izda EUI za študijsko
leto 2011/2012, javni sklad z izbranimi kandidati sklene pogodbo o štipendiranju.
Pogodbo o štipendiranju je možno izvrševati le za tekoče študijsko leto, njeno
izvrševanje pa se nadaljuje v naslednjem
študijskem letu, če se štipendist v naslednjem študijskem letu vpiše v s programom predviden letnik študija, do zaključka
tega študija.
8. Nakazilo sredstev: nakazilo štipendije za študijsko leto 2011/2012 bo izvršeno predvidoma v roku 8 dni po sklenitvi
pogodbe o štipendiranju v enkratnem znesku na osebni račun štipendista, odprt pri
poslovni banki v Republiki Sloveniji.
9. Pogodbene obveznosti
Štipendist mora redno napredovati v višji
letnik in študij zaključiti v pogodbenem roku
ter štipenditorju predložiti potrdilo o uspešno
zaključenem izobraževanju, za katerega je
prejel štipendijo.
Po končanem študiju se mora štipendist
zaposliti pri delodajalcu s sedežem oziroma
stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji,
in sicer za polni delovni čas vsaj 4 leta, pri
čemer ni nujno, da je štipendist v celotnem
navedenem obdobju v delovnem razmerju
pri istem delodajalcu.
Pogodbene obveznosti bodo podrobneje
urejene s pogodbo o štipendiranju skladno
s SPP, še zlasti z določili od 19. do 35. člena.
10. Dostopnost dokumentacije in način
prijave: besedilo razpisa, prijavnico in obrazec za pooblastilo kandidati dobijo na spletni
strani javnega sklada, www.sklad-kadri.si,
ali na sedežu Javnega sklada Republike
Slovenije za razvoj kadrov in štipendije na
Dunajski 22 v Ljubljani, v poslovnem času,
in sicer v ponedeljek, torek in četrtek, med
9. in 15. uro, v sredo med 9. in 16. uro ter
v petek med 9. in 14. uro.
11. Pooblastilo: kandidat, ki v času trajanja razpisnega postopka prebiva v tujini oziroma bo odsoten 30 dni ali več, mora pred
odhodom pooblastiti osebo s prebivališčem
v Republiki Sloveniji za zastopanje v postopku dodelitve štipendije in za izvajanje
pogodbenega razmerja.
12. Rok in način oddaje prijav
Kandidati morajo prijavo (izpolnjeno
in podpisano prijavnico skupaj z dokazili) predložiti Javnemu skladu Republike
Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (s pripisom: za
102. javni razpis).
Rok za zbiranje prijav prične teči na dan
objave razpisa v Uradnem listu RS in traja
do izteka zadnjega dne roka za oddajo prijav, ki je petek, 27. maj 2011.
Prijava je vložena pravočasno, če jo javni
sklad prejme, preden izteče rok za vložitev

prijav. Če se prijava pošlje priporočeno po
pošti, se za dan, ko javni sklad prejme prijavo, šteje dan oddaje na pošto.
Prijavo je možno oddati osebno na naslovu javnega sklada, v poslovnem času,
in sicer v ponedeljek, torek in četrtek, med
9. in 15. uro, v sredo med 9. in 16. uro ter
v petek med 9. in 14. uro. Prijava se bo štela za pravočasno, če bo vložena zadnji dan
prijavnega roka v poslovnem času.
Prijave, vložene po poteku prijavnega
roka, bo javni sklad zavrgel.
Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpisani prijavnici in vsebuje vse
zahtevane priloge in podatke, ki jih določa
ta javni razpis.
Kandidati, ki ne bodo oddali popolne
prijave, bodo pozvani k dopolnitvi prijave.
V primeru, da kandidati prijave ne bodo dopolnili v roku, določenem v zahtevi za dopolnitev prijave, bo javni sklad njihove prijave
zavrgel.
Prijava je v skladu z določili 26. točke
28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št 42/07 – UPB3, 126/07), takse
prosta.
13. Dodatne informacije: dodatne informacije so na voljo na spletni strani, www.
sklad-kadri.si, v razdelku Aktualni razpisi
ali pri Doris Sattler na e-poštnem naslovu,
doris.sattler@sklad-kadri.si, osebno ali telefonsko, med uradnimi urami, vsak delovni
dan, med 9. in 12. uro, ob sredah tudi med
14. in 16. uro, na naslovu javnega sklada
oziroma na tel. 01/434-58-92.
Javni sklad Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije
Št. 603035-1/2010-4
Ob-7200/10
Na podlagi 4. člena Pravilnika o postopku za imenovanje v naziv predavatelja višje
šole (Uradni list RS, št. 29/06) objavljamo
razpis
za pridobitev naziva predavatelj višje
strokovne šole za program Gozdarstvo
in lovstvo, za naslednja predmetna
področja:
– Gozdni proizvodi
Skladno s 33. in 34. členom Zakona
o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni
list RS, št. 86/04) ter z 92. in 96. členom
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 –
uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09,
64/09 – popr., 65/09 – popr.) bo naziv predavatelj višje šole podeljen kandidatu, ki izpolnjuje predpisane pogoje glede:
– Delovne dobe – najmanj tri leta delovnih izkušenj,
– Vidnih dosežkov na strokovnem področju (Uradni list RS, št. 1/09 – Merila za
določitev vidnih dosežkov na strokovnem
področju za pridobitev naziva predavatelj
višje šole),
– Izobrazbe – (Pravilnik o smeri in stopnji
izobrazbe predavateljev višje strokovne šole
in drugih strokovnih delavcev v višješolskem
študijskem programu višjega strokovnega
izobraževanja gozdarstvo in lovstvo – Uradni list RS, št. 22/10).
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev pošljite v 10 dneh na naslov:
Šolski center Postojna, Višja strokovna šola,
Cesta v Staro vas 2, 6230 Postojna, s pripisom prijava na razpis.
Šolski center Postojna
Višja strokovna šola
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Št. 24/2010
Ob-7251/10
Izvršni odbor Slovenskega konservatorskega društva na podlagi 20. člena Statuta
Slovenskega konservatorskega društva in
Pravilnika o Steletovi nagradi in Steletovih
priznanjih objavlja
razpis
za Steletovo nagrado
in Steletova priznanja za leto 2011
Kandidate za nagrado in priznanja lahko predlagajo strokovne organizacije, ki
opravljajo naloge varstva naravnih vrednot
in kulturne dediščine in člani Slovenskega
konservatorskega društva.
Steletovo nagrado lahko prejmejo člani društva za vrhunske dosežke, ki so pomemben prispevek k ohranitvi in predstavitvi
naravnih vrednot in kulturne dediščine v Republiki Sloveniji. Steletovo nagrado lahko
prejmejo člani društva tudi za izredno pomembno življenjsko delo.
Steletovo priznanje lahko prejmejo člani
društva za pomembne dosežke, ki so sad
izvirnih strokovnih, tehnoloških ter drugih
prizadevanj in iskanj pri ohranitvi in predstavitvi naravnih vrednot in kulturne dediščine
v Republiki Sloveniji.
Steletovo priznanje lahko prejmejo tudi
imetniki kulturnih spomenikov in območij
kulturne krajine za izjemna prizadevanja pri
vzdrževanju, obnovi in revitalizaciji kulturnih
spomenikov in območij kulturne krajine, za
sodelovanje pri njihovi celoviti prezentaciji
ali drugi za posebne zasluge pri ohranjanju
naravnih vrednot in kulturne dediščine na
območju Republike Slovenije.
Predlogi za Steletovo nagrado in Steletova priznanja morajo biti pisni in utemeljeni predvsem s sledečimi kriteriji: zaključenost projekta, objava v strokovni publikaciji,
prispevek k razvoju stroke, prispevek k revitalizaciji in korektnost strokovnih odločitev.
Predloge sprejemamo 30 dni po objavi,
pošljite pa jih na naslov: Izvršni odbor Slovenskega konservatorskega društva, Ljub
ljana, Poljanska 40, v zaprti ovojnici, z oznako na prednji strani: »Ne odpiraj – Steletova
nagrada in priznanja«.
Slovensko konservatorsko društvo
Ob-7199/10
Občina Beltinci, Mladinska ulica 2, 9231
Beltinci, na podlagi Zakona o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 86/10) in 44. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin
in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07,
49/10) ter sklepa Občinskega sveta Občine
Beltinci o potrditvi letnega načrta prodaje
nepremičnega premoženja Občine Beltinci
za leto 2010, sprejetega na 30. redni seji
občinskega sveta dne 4. 2. 2010, objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin z javnim
zbiranjem ponudb
I. Prodajalec – organizator javnega zbiranja ponudb: Občina Beltinci, Mladinska
ulica 2, 9231 Beltinci.
II. Nepremičnine, ki so predmet prodaje
a) parc. št. 1386/11 – njiva, v izmeri
673 m2, in parc. št. 1386/14 – pot, v izmeri
23 m2, obe vpisani v vložek št. 1, k.o. Beltinci.
b) parc. št. 1386/13 – njiva, v izmeri
681 m2, vpisana v vložek št. 1, k.o. Beltinci.
Nepremičnine pod točko a) in b) predstavljajo v naravi nezazidano stavbno zemlji-

Št.

šče v k.o. Beltinci, ki se nahaja v območju
zazidljivih predelov naselja Beltinci. Predmetne nepremičnine so komunalno opremljene (mimo njih pelje asfaltirana cesta,
vodovod, elektrika, telefon, kabelska, ulična razsvetljava). Nepremičnine ležijo v SV
delu naselja Beltinci in so locirane ob Vrtni
ulici – pri osnovni šoli. Skladno z občinskim
odlokom o PUP je na predmetnih nepremičninah predvidena in dovoljena gradnja
stanovanjskih hiš (dveh, ena pod točko a in
ena pod točko b).
Izhodiščna cena nepremičnin, ki
so predmet prodaje pod točko a), je
16,00 EUR/m2 oziroma za skupaj 696 m2
zemljišča: 11.136,00 EUR (vse brez DDV),
pod točko b) tudi 16,00 EUR/m2 oziroma za
skupaj 681 m2 zemljišča: 10.896,00 EUR
(vse brez DDV).
Besedilo razpisa in obrazce za pripravo ponudbe ter mapno kopijo predmetnih
zemljišč je v času javnega razpisa mogoče
dobiti v prostorih občinske uprave Občine
Beltinci, Mladinska ulica 2, 9231 Beltinci,
vsak delovni dan, od 8. do 15. ure, in na
spletni strani občine, www.beltinci.si.
III. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
javnega zbiranja ponudb: prodaja.
IV. Pogoji prodaje:
1. Nepremičnine tako pod točko a) kot
tudi pod točko b) se prodajajo po sistemu
»videno-kupljeno« in so proste vseh bremen.
2. S tem razpisom se prodajajo izključno
nepremičnine, ki so navedene v točki a) in
b) tega razpisa.
3. Kupec plača davek na promet nepremičnin oziroma na dodano vrednost in nosi
vse stroške v zvezi s prodajo in prenosom
lastništva.
4. Kupec je dolžan v 15 dneh po prejemu obvestila o izbiri najugodnejšega ponudnika oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravica skleniti kupoprodajno
pogodbo in kupnino poravnati v 8. dneh od
izstavitve računa. Plačilo celotne kupnine
v določenem roku je bistvena sestavine prodajne pogodbe. Zemljiškoknjižno dovolilo za
vpis lastninske pravice bo prodajalec izdal
kupcu po prejemu celotne kupnine.
5. V izhodiščni ceni niso vključene davščine, stroški pogodbe, zemljiškoknjižnega
urejanja in stroškov, ki izhajajo iz pogojev
soglasodajalcev (morebitne prestavitve ali
ojačitve komunalnih vodov), ki jih plača kupec.
6. Izhodiščna cena tudi ne vključuje komunalnega prispevka, ki ga bo kupec moral
plačati pred izdajo gradbenega dovoljenja
za graditev objektov na predmetnih parcelah.
7. Za resnost ponudbe je ponudnik dolžan nakazati znesek-varščino v višini 10%
od ponujene cene za parcelo, za katero
daje ponudbo za nakup na podračun Občine
Beltinci, št. 01202-0100011541 UJP Murska
Sobota, z navedbo »Varščina za javni razpis
za zbiranje ponudb za nakup parcele Vrtna«
z navedbo parcelne številke zemljišča, za
katero daje ponudbo.
8. Ponudbi mora ponudnik predložiti potrdilo o plačani varščini 10% od ponujene
cene.
9. Ponudnik je vezan na dano ponudbo
45 dni od dneva oddaje ponudbe.
10. Kupec je dolžan začeti z gradnjo na
zemljišču najpozneje v roku 4 let od sklenitve prodajne pogodbe. Kolikor kupec ne
začne z gradnjo v roku 4 let po datumu
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sklenitve kupoprodajne pogodbe je dolžan
plačati pogodbeno kazen v višini 50,00 EUR
za vsak mesec zamude oziroma prekoračitve roka.
11. Na javnem razpisu uspe ponudnik, ki
bo ponudil najvišjo skupno ponujeno ceno
za nepremičnine, ki so navedene pod točko
a) in b) in so predmet razpisa ter izpolnjuje
vse pogoje, predpisane v točki IV – pogoji
sodelovanja.
V. Pogoji sodelovanja
Na javnem razpisu lahko sodelujejo domače ali tuje fizične ali pravne osebe pod
pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali druge države članice Evropske
unije oziroma imajo sedež v državi članici
Evropske unije. Državljanstvo se izkazuje
s potrdilom o državljanstvu oziroma kopijo
osebnega dokumenta, iz katerega je razviden podatek o državljanstvu (potni list,
osebna izkaznica). Sedež pravne osebe se
izkazuje z izpisom iz sodnega registra, ki ne
sme biti starejši od 60 dni, samostojni podjetniki pa predložijo potrdilo o vpisu v poslovni
register Slovenije, izdano od AJPES-a.
VI. Ponudba
Ponudba bo štela za popolno, če bo ponudnik predložil:
1. Izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku (priloga št. 1).
2. Dokazilo o sedežu ponudnika:
– pravna oseba – gospodarska družba predloži izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika,
– samostojni podjetnik – posameznik
– predloži potrdilo o vpisu v Poslovni register Slovenije, izdano s strani AJPES,
– fizična oseba – kopija osebnega dokumenta.
3. Izpolnjen obrazec Izjava o sprejemu
pogojev javnega razpisa (priloga št. 2).
4. Ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja
od izhodiščne cene na obrazcu Ponudba
(priloga št. 3).
5. Potrdilo o plačilu varščine 10% od
ponujene cene.
Dokumenti (razen osebnih dokumentov)
ne smejo biti starejši od dveh mesecev (ob
dnevu odpiranja ponudb); zadošča predložitev fotokopij dokumentov. V primeru, da
bo prodajalec naknadno zahteval originalno
dokazilo, ga mora ponudnik predložiti na
vpogled.
Ponudba se bo štela za pravočasno, če
je predložena najkasneje do vključno 20. 12.
2010, do 13. ure, na naslov Občina Beltinci, Mladinska ulica 2, 9231 Beltinci. Ponudnik predloži ponudbo v zapečateni ali zaprti
ovojnici tako, da je na odpiranju možno preveriti, da je zaprta tako, kot je bila predana.
Na ovojnici mora biti vidno označen naslov
prodajalca in pripis »Ne odpiraj – Javno zbiranje ponudb – Prodaja nepremičnin Občine
Beltinci-Vrtna.«. Na hrbtni strani ovojnice
mora biti naslov in žig ponudnika.
Prodajalec bo upošteval le pravočasne in
popolne ponudbe.
VII. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
1. Odpiranje ponudb bo v sejni sobi Občine Beltinci, Mladinska ulica 2, 9231 Beltinci, dne 21. 12. 2010, ob 14. uri. Predstavniki
ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti
pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma s pisnim pooblastilom
ponudnika.
2. Izbor najugodnejšega ponudnika bo
opravila Komisija za vodenje in izvedbo po-
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stopka prodaje nepremičnin z javnim zbiranjem ponudb, imenovana s strani župana
Občine Beltinci. Komisija bo vse ponudnike
obvestila o izboru v roku 15 dni po odpiranju ponudb.
3. Kot najugodnejši ponudnik bo izbran
tisti, ki bo izpolnjeval vse pogoje razpisa
in ponudil najvišjo ponujeno ceno oziroma
kupnino za vse parcele iz točke a) oziroma
iz točke b) in se zavezal začeti gradnjo stanovanjskih hiš v roku 4 let od objave tega
razpisa.
4. Prodajalec na podlagi tega zbiranja
ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe
o prodaji nepremičnin in lahko začeti postopek do sklenitve pogodbe ustavi, pri čemer
bodo povrnjeni stroški ponudnikom v višini
izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.
VIII. Informacije: pojasnila v zvezi s prodajo in ogledom nepremičnin v času razpisa lahko zainteresirani ponudniki dobijo
v občinski upravi Občine Beltinci, Mladinska
ulica 2, 9231 Beltinci.
Kontaktne osebe so: Venčeslav Smodiš,
Aleksandra Mesarič, tel. 02/541-35-35.
Občina Beltinci
Št. 430-13/2010
Ob-7201/10
Občina Mengeš, Slovenska cesta 30,
1234 Mengeš, na podlagi Odloka o predmetu, pogojih in postopkih za podeljevanje
in prenehanja koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva (Uradni
vestnik Občine Mengeš, št. 4/08) objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje
programa predšolske vzgoje in varstva
na območju Občine Mengeš
1. Naročnik (koncedent): Občina Mengeš, Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš.
2. Predmet koncesije: izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva v okviru
programa, sprejetega za javne vrtce, za tri
oddelke.
3. Območje izvajanja dejavnosti: Občina
Mengeš.
4. Pogoji za podelitev koncesije:
Koncesionar mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
– je registriran za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje in varstva;
– ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti;
– ima pozitivno mnenje Strokovnega
sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje o ustreznosti programa;
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– ima na območju določenem v razpisu
zagotovljene prostore in opremo v skladu
s predpisi;
– ima zagotovljene strokovno usposobljene delavce v skladu s predpisi;
– ima večletni poslovni načrt in letni delovni načrt;
– bo izvajal najmanj 9-urni dnevni program, glede na potrebe pretežnega dela
uporabnikov (z zagotovitvijo min. poslovnega časa od 5.30 do 17. ure);
– bo dejavnost opravljal za ceno programa, kot jo določa občinski svet;
– bo predložil bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 10.000,00 EUR, z rokom veljavnosti do 31. 3. 2011.
5. Čas za katerega se podeljuje koncesija: koncesijska pogodba se sklene za 7 let.
6. Način in rok za predložitev ponudb:
kandidati morajo ponudbe predložiti v zaprti ovojnici, z oznako: »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis za podelitev koncesije
za področje predšolske vzgoje in varstva«,
v vložišče Občine Mengeš oziroma na naslov: Občina Mengeš, Slovenska cesta 30,
1234 Mengeš, najkasneje do 12. 1. 2011,
do 10. ure.
7. Merila za izbor:
– ocena objekta, prostora in opreme –
do 30 točk;
– program – do 20 točk;
– število oddelkov v posameznem okolišu – do 15 točk;
– predlagana lastna cena programa,
izdelana po veljavni metodologiji – do 10
točk;
– lokacija vrtca oziroma oddelka – do
10 točk;
– rok pričetka izvajanja javne službe –
do 10 točk;
– pisne pozitivne reference ponudnika
– do 5 točk.
8. Čas odpiranja ponudb: ponudbe se
bodo odpirale 12. 1. 2011, ob 14. uri, v prostorih Občine Mengeš, Slovenska cesta 30,
1234 Mengeš. Obravnavane bodo zgolj ponudbe, ki bodo prispele pravočasno.
9. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izbiri: predvidoma v 30 dneh po
odpiranju ponudb.
10. Razpisna dokumentacija: razpisana dokumentacija je na voljo na spletni
strani Občine Mengeš: www.menges.si, in
v sprejemni pisarni Občine Mengeš, Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš, v poslovnem času. Kontaktna oseba: Urban Kolar,
tel. 01/724-71-06.
Občina Mengeš
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Javne dražbe
Št. 528/2010
Ob-7155/10
Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana, in Zgodovinski
arhiv Ljubljana, Mestni trg 27, Ljubljana, na
podlagi 13. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (ZSPDPO; Uradni list RS, št. 14/07) in 17. ter
18. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uredba; Uradni
list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09 – Odl. US:
U-I-294/07-16, 100/09 in 49/10), ki se uporabljata v skladu z 41. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (ZSPDSLS; Uradni list
RS, št. 86/10), objavljata
javno dražbo
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Lastnica je Republika Slovenija,
Vlada Republike Slovenije, Gregorčičeva
20, Ljubljana, ki jo zastopa ministrica za
kulturo Majda Širca.
Upravljavec in organizator javne dražbe
je Zgodovinski arhiv Ljubljana, Mestni trg
27, Ljubljana.
2. Opis predmeta prodaje
Predmet prodaje je poslovna stavba na
naslovu Blaževa ulica 14 v Škofji Loki (razen
prostora, ki meri 15,29 m2, ki je v lasti vsakokratnega lastnika podvložka 1454/3, k.o.
Škofja Loka), ID št. stavbe 32, parc. št. 246/9,
vl. št. 1454, k.o. Škofja Loka (šifra 2035),
imenovana tudi Nunska kašča (EŠD 5777),
ki je na podlagi Odloka o razglasitvi starega
mestnega jedra Škofje Loke za kulturni spomenik in o razglasitvi naravnih znamenitosti
(Uradni vestnik Gorenjske, št. 21/88, in Uradni list RS, št. 31/93) razglašena za kulturni
spomenik, in sicer del stavbe št. 2035-32-1,
nestanovanjska raba, prostori od 1. do 4.
etaže, v izmeri 295,76 m2, vse v stavbi
št. 32.ES, številka nepremičnine v zemljiški
knjigi 1.E, vpisana v zemljiškoknjižnem podvložku 1454/1, k.o. Škofja Loka (2035), pri
okrajnem sodišču v Škofji Loki, in del stavbe
št. 2035-32-2, nestanovanjska raba, podstreha v 5. etaži, v izmeri 100,00 m2, številka
nepremičnine v zemljiški knjigi 2.E, vpisana
v zemljiškoknjižnem podvložku 1454/2, k.o.
Škofja Loka (2035), pri Okrajnem sodišču
v Škofji Loki. Stavba št. 32.ES, na naslovu
Blaževa ulica 14, Škofja Loka, ki stoji na
parc. št. 246/9.S, je vpisana pri vl. št. 1454,
k.o. Škofja Loka (2035).
Upravljavec predmetne nepremičnine je
na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije št. 47803-243/2010/3 z dne 2. 11. 2010
Zgodovinski arhiv Ljubljana, Mestni trg 27,
Ljubljana, matična številka 5052041000.
Nepremičnina je prosta bremen in stvari.
Iz potrdila o namenski rabi prostora Občine
Škofja Loka, št. 3501-549/2010-1504, z dne
16. 11. 2010 izhaja, da je parc. št. *246/9,
k.o. Škofja Loka, v mešanem območju urbanega središča centralno območje, ki je
pretežno namenjeno za trgovino, gostinstvo,
storitve, kulturo, javno upravo in stanovanja, in da je na podlagi Odloka o razglasitvi starega mestnega jedra Škofje Loke za
kulturni spomenik in o razglasitvi naravnih
znamenitosti (Uradni vestnik Gorenjske,
št. 21/88, in Uradni list RS, št. 31/93) raz-

glašena za kulturni spomenik. Občina Škofja
Loka ima predkupno pravico.
3. Vrsta pravnega posla
V skladu s 24. členom Uredbe in na
podlagi drugega odstavka 19. člena ZSPDPO, ki določa, da se postopek razpolaganja
z nepremičnim premoženjem praviloma izvede z javno dražbo, bosta nepremičnini
prodani po metodi javne dražbe.
Nepremičnina bo prodana po načelu videno – kupljeno, zato se morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne
bodo upoštevale.
Občina Škofja Loka ima na podlagi
62. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1; Uradni list RS, št. 16/08 in
123/08) zakonito predkupno pravico.
4. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo 18. 1. 2011, v prostorih Zgodovinskega
arhiva Ljubljana, Enota v Škofji Loki, na Partizanski cesti 1C, z začetkom ob 10. uri.
5. Izklicna cena in najnižji znesek višanja: za nepremičnino, ki je predmet prodaje,
je izklicna cena 186.000,00 EUR, najnižji
znesek višanja je 1.000 EUR.
6. Varščina
Dražijo lahko fizične in pravne osebe, ki
resnost svoje ponudbe izkažejo s plačilom
varščine na podračun proračuna Republike Slovenije, št. 01100-6300109972, sklic
na številko 18 35114-7200005-78130010,
z navedbo namena nakazila: Javna dražba
– Nunska kašča.
Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, preostalim pa bo
brezobrestno vrnjena v 15 dneh po opravljeni javni dražbi. Dražiteljem, ki varščino
plačajo, k javni dražbi pa ne pristopijo, varščina zapade.
7. Način plačila kupnine
Kupnina se plača v 8 dneh po sklenitvi
pogodbe.
Plačilo celotne kupnine v določenem
roku je bistvena sestavina pravnega posla.
8. Ogled predmetov javne dražbe in podrobnejši pogoji javne dražbe
Ogled predmeta javne dražbe je možen po predhodnem dogovoru. Za dodatne informacije se obrnite na Judito Šega,
iz Zgodovinskega arhiva Ljubljana, Enota
v Škofji Loki, tel. 04/506-07-00, e-naslov
judita.sega@guest.arnes.si, in direktorico
Natašo Budna-Kodrič, tel. 01/306-13-06,
e-naslov natasa.budna@zal-lj.si.
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo
lastniki nepremičnin.
Dražitelji morajo najpozneje 17. 1. 2011,
do 15. ure, v zaprti kuverti, z napisom »Ne
odpiraj, javna dražba«, na naslov Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljub
ljana, v vložišču oddati:
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
(tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga
izdajo institucije v njegovi državi, enakovredne institucijam, od katerih se zahteva
potrdilo za slovenske državljane, če takega
potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo,
overjeno pri notarju, s katero pod kazensko
in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima
plačane davke in prispevke),

– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
niso imeli blokiranega TRR (velja za pravne
osebe in s. p., tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi
državi, enakovredne institucijam, od katerih
se zahteva potrdila za slovenske pravne
osebe, če takega potrdila ne more pridobiti,
pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni
imel blokiranega TRR),
– pooblastilo za sodelovanje na dražbi,
če dražitelj ni zastopnik, in
– dokazilo o plačani varščini.
Dražitelji, ki iz objektivnih razlogov ne
bi mogli pravočasno pridobiti dokazil iz
prve, druge ali tretje alineje te točke, jih lahko predložijo na dan javne dražbe.
Na dražbi kot dražitelj ne morejo sodelovati cenilec, člani komisije in z njimi povezane osebe.
Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev
iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo
vodila dražbo, iz postopka izločeni.
Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (davek na promet nepremičnin po stopnji 2% overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo) plača kupec poleg kupnine.
Vse informacije v zvezi z izvedbo javne
dražbe bodo objavljene na spletnih straneh,
http://www.mk.gov.si/ in http://www.zal.si/.
9. Opozorilo: Vlada Republike Slovenije
ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika lahko do sklenitve pravnega posla
postopek javne dražbe ustavi, pri čemer se
dražiteljem povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.
Ministrstvo za kulturo
Ob-7172/10
Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, Ljubljana, v skladu s tretjim odstavkom 41. člena Zakona
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 86/10), 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, 100/09 in
49/10), objavlja
javno dražbo
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za
javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana.
2. Opis predmetov prodaje:
Predmet razpolaganja je nepremičnina,
parc. št. 1466, k.o. Bovec (2207), vpisana
v zemljiškoknjižni vložek št. 2201, k.o. Bovec, v lasti Republike Slovenije do celote
in prosta bremen. Iz zemljiškega katastra
izhaja, da ima parcela naslednjo vrsto rabe
– stanovanjska stavba, v izmeri 88 m2 in
dvorišče, v izmeri 488 m2, do celote. V naravi na parc. št. 1466, k.o. Bovec, ne stoji
stavba, temveč zgolj ostanki nekdanjega
rastlinjaka.
Predmetna nepremičnina, v skupni površini 576 m2, se nahaja v krajevni skupnosti Bovec, v mirnem naselju individualnih
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stanovanjskih hiš. Mimo parcele gre javna
cesta (ime ceste: Brdo). Na parceli je vodovod, kanalizacija, parcela je komunalno
opremljena. Zemljišče je zaraščeno in neurejeno.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin.
4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja: za nepremičnino, ki je predmet prodaje, je izklicna cena 51.000,00 EUR, najnižji
znesek višanja je 1.000,00 EUR. Davek na
dodano vrednost v višini 20% ni vključen
v ceno in ga kupec plača poleg kupnine.
5. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se plača v 8 dneh po prejetju
računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu
takoj po sklenitvi pogodbe.
Plačilo celotne kupnine v določenem
roku je bistvena sestavina pravnega posla.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo potekala na Ministrstvu za javno upravo,
Tržaška 21, Ljubljana, v sejni sobi, v IV. nadstropju, in sicer dne 11. 1. 2011, z začetkom
ob 10. uri.
7. Višina varščine
Varščina
za
nepremičnino
znaša 5.100,00 EUR in se plača na račun št. 01100-6300109972, sklic 18
31119-7221002-93900110, z navedbo namena nakazila: Javna dražba–Bovec.
Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 30 dni po opravljeni
javni dražbi.
Dražiteljem, ki bodo vplačali varščino in
ne bodo pristopili k javni dražbi, se varščina
zadrži.
8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in
ogled predmetov javne dražbe
Za dodatne informacije v zvezi s predmetom javne dražbe se obrnite na Majo
Nikolič, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, Ljubljana, tel. 01/478-84-43,
faks 01/478-16-87, e-pošta: maja.nikolic@gov.si.
Za morebitne podrobnejše podatke
v zvezi s prijavo in izvedbo javne dražbe
se obrnite na Leo Hartman Ilešič, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, Ljubljana,
tel. 01/478-16-67, e-pošta: lea.hartman-ilesic@gov.si.
Vse dodatne informacije v zvezi z izvedbo javne dražbe in v zvezi s prijavo udeležbe bodo objavljene na internetni strani,
http://www.mju.gov.si/si/javne_drazbe/.
9. Opozorilo: Vlada Republike Slovenije
ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika, lahko do sklenitve pravnega posla,
postopek javne dražbe ustavi, pri čemer se
dražiteljem povrne izkazane stroške.
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 pred dražbo predložiti
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);
– dražitelji morajo pred dražbo predložiti
potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso
imeli blokiranega TRR (velja za pravne ose-
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be 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);
– pred dražbo je treba predložiti pooblastilo za sodelovanje na dražbi, če dražitelj
ni zastopnik;
– dražitelji morajo pred dražbo predložiti
dokazilo o plačani varščini za nepremičnino,
ki jo dražijo.
Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev
iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo
vodila dražbo, izločeni iz postopka.
Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo
in drugo) in stroške cenitve plača kupec.
Nepremičnine bodo prodane po načelu
videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo
upoštevane.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-7228/10
Na podlagi 2., 20., 21. in 33. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 86/10) ter v skladu z 38. do 42. členom
Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07,
94/07, 55/09 – odl. US RS in 100/09) Žale
Javno podjetje, d.o.o. objavlja
javno dražbo
za prodajo rabljenih vozil
in delovnih strojev
Ime in sedež organizatorja javne dražbe:
Žale Javno podjetje, d.o.o., Med hmeljniki 2,
1000 Ljubljana.
Opis predmeta prodaje:
Predmet prodaje je:
1. vozilo (LJ Z9-17Y)
drugič na dražbi
vrsta: M1 osebni avtomobil
leto izdelave: 2004
prevoženo: 174346 km
znamka: Renault
tov. oznaka: BGRFOB
komercialna oznaka: Laguna /2,2/DCI
AUT.
prostornina: 2188 ccm
gorivo: diessel
št. šasije VF1BGRF0B32118734
število sedežev: 5
vozilo je v voznem stanju
vozilo je odjavljeno
začetna cena: 3.815,00 €
2. traktor kmetijski SAME Solaris 45 (LJ
SJ-69)
leto izdelave: 1997
ident. št. SLR40TK – 1840
prostornina: 1490 ccm
gorivo: dizel
motor: K4FDT
vozilo je v voznem stanju
vozilo je odjavljeno
začetna cena: 5.148,00 €
3. zabojniki za smeti – 40 kom
drugič na dražbi
velikost: 700 l
nabavljeni:1989–1991
prodaja v kompletu
začetna cena: 1.020 € /komplet
4. el. motor z reduktorjem – 2 kom
drugič na dražbi

pogon umetniških vrat
teh. podatki: 220V; 50 Hz; 0,07A; MS
0,2 kpm;
tip: 7511508A
teža cca 120 kg
leto izdelave: cca 1977
prodaja v kompletu
začetna cena: 170 €/kom
5. nahrbtna kosa Stihl FR 450 (inv.
št. 3510)
drugič na dražbi
leto izdelave: 2000
začetna cena: 85 €
6. kosilnica Jonsered
drugič na dražbi
Jonsered – okvara motorja … inv.
št. 4614
razstavljena
začetna cena: 42,50 €.
Javna dražba po potekala v Ljubljani,
dne 27. 12. 2010, ob 14. uri, na dvorišču
Žale Javno podjetje, d.o.o., Tomačevska 2,
1000 Ljubljana.
Informacije:
Peter
Kokošinek;
tel. 01/420-17-70 (od 7. do 13. ure).
Ogled vozil in delovnih strojev bo možen
17. 12. 2010 in 22. 12. 2010, na lokaciji
Tomačevska 2, 1000 Ljubljana, med 10. in
13. uro, in dve uri pred dražbo.
Pogoji sodelovanja na dražbi:
– Pogoj za sodelovanje na javni dražbi je
plačilo varščine, in sicer za predmet prodaje
pod št. 1, znaša varščina 500 €, pod št. 2,
znaša varščina 700 €, pod št. 3, znaša varščina 150 €, pod št. 4, znaša varščina 50 €,
pod št. 5, znaša varščina 50 €, pod št. 6, pa
znaša varščina 20 €. Varščino je potrebno
nakazati na TRR št.: 03100-1000003073 pri
SKB d.d.
– Najnižji znesek višanja za predmete
prodaje pod št. 1., 2. in 3. je 100 €, za predmete prodaje pod št. 4., 5. in 6. pa je najnižji
znesek višanja 20 €.
– Vozila in delovni stroji so naprodaj kot
je navedeno, v obstoječem stanju na dan
javne dražbe, brez kasnejših ugovorov, po
načelu: »videno – kupljeno«.
– Dražiteljem, ki na dražbi ne bodo uspeli, bomo položeno varščino vrnili, brez obresti, v roku 8 dni od dneva javne dražbe, na
njihov osebni oziroma transakcijski račun,
uspešnemu dražitelju se položena varščina
všteje v kupnino.
– Dražba bo potekala po dražbenih pravilih prodajalca, s katerim bodo dražitelji seznanjeni neposredno pred dražbo.
– Vse navedene cene so z 20% DDVjem.
– Vse dodatne informacije o javni dražbi ter predmetih prodaje lahko interesenti dobijo pri Javnem podjetju Žale, d.o.o.,
Med hmeljniki 2, Ljubljana, vsak delovni
dan, med 12. in 13. uro, Peter Kokošinek,
tel. 01/420-17-70, e-pošta: peter.kokosinek@zale.si ter na spletni strani: www.
zale.si.
Žale Javno podjetje, d.o.o.
Št. 478-42/2010-2
Ob-7152/10
Občina Hrpelje - Kozina, Reška cesta 14,
Hrpelje, 6240 Kozina, objavlja na podlagi
20. člena Zakona o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 14/07) in 38. člena Uredbe o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 84/07 in 94/07, 100/09), Odloka
o proračunu Občine Hrpelje - Kozina za leto
2010 in Letnega načrta pridobivanja in prodaje stvarnega premoženja za leto 2010

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
prodajo nepremičnin
po metodi javne dražbe
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Hrpelje - Kozina, Reška
cesta 14, Hrpelje, Kozina.
2. Opis predmeta prodaje: parc. št. 266/2,
k.o. Gradišče, v skupni izmeri 481 m2.
3. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
javne dražbe: prodaja nepremičnin.
4. Izklicna cena: za nepremičnino parc.
št. 266/2, k.o. Gradišče, je izklicna cena
18.000,00 EUR.
5. Najnižji znesek višanja izklicne cene
za nepremičnine je 500 EUR.
6. Način in rok plačila kupnine: uspeli
dražitelj mora celotno kupnino plačati v roku
30 dni od sklenitve pogodbe na TRR Občine
Hrpelje - Kozina, pri čemer se znesek nakazila zmanjša za že vplačano višino varščine.
Plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pogodbe.
Kupnino bo kupec poravnal na TRR Občine Hrpelje – Kozina, št. 01235- 0100006141,
odprt pri Banki Slovenije.
Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še pripadajoči davek, stroške
notarskega zapisa pogodbe ter stroške
vknjižbe lastninske pravice na njegovo ime
in v njegovo korist, ti stroški niso všteti v izklicni ceni.
7. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo potekala na sedežu Občine Hrpelje – Kozina, v Hrpeljah, na naslovu Reška cesta 14,
v sejni sobi in sicer dne 28. 12. 2010, ob
13. uri.
Kandidati se bodo morali 15 minut pred
začetkom javne dražbe izkazati, kot je določeno v točki 10, ter predložiti potrdilo
o plačilu varščine, ki naj bo potrjeno s strani
banke.
8. Višina varščine, ki jo je potrebno položiti pred pričetkom dražbe, je 10% izklicne
cene, kar znaša 1.800,00 €.
Varščino je potrebno nakazati pred pričetkom javne dražbe na TRR Občine Hrpelje Kozina, in sicer: TRR št. 01235-0100006141,
odprt pri Banki Slovenije, namen nakazila varščina za dražbo z navedbo parcelne
številke.
Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom,
ki na javni dražbi niso uspeli, pa se varščina
vrne brez obresti v roku 10 dni po zaključku
javne dražbe. Če kupec ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, prodajalec obdrži
varščino.
9. Prodajalec pozove kupca najpozneje v roku 8 dni po zaključku javne dražbe k podpisu pogodbe. Kolikor se kupec
ne odzove na poziv in ne sklene pogodbe
oziroma svoje odsotnosti na dan podpisa
pogodbe predhodno ne opraviči, se šteje
da je neupravičeno odstopil od nakupa in
prodajalec obdrži varščino. Če kupec v roku
osmih dni od dneva podpisa pogodbe ne
plača kupnine, se pogodba razdre, pri čemer prodajalec obdrži varščino.
10. Pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb
morajo na javni dražbi predložiti pisno pooblastilo, kjer je podpis pooblastitelja overjen pri notarju, fizična oseba pa se izkaže
z osebnim dokumentom.
11. Drugi pogoji in pravila javne dražbe:
– nepremičnine so naprodaj po načelu
»videno-kupljeno«, kasnejše reklamacije ne
bodo upoštevane (dražitelj je dolžan pred
nastopom na javni dražbi podpisati izjavo,
da se je seznanil s pravnim in dejanskim
stanjem nepremičnine),
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– na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi
najvišjo ceno,
– javna dražba je končana, ko voditelj
dražbe ponovi trikrat najvišjo ponujeno
ceno,
– javno dražbo bo izvajala komisija imenovana s strani župana,
– ugovore proti dražbenemu postopku
je mogoče podati dokler ni končan zapisnik
o poteku dražbe. Morebitne ugovore reši komisija v roku 3 dni od dneva javne dražbe,
– če sta dražitelja dva ali več, ki dražita
najvišjo kupnino v istem znesku, nepremičnina ni prodana, dokler eden od dražiteljev
ne zviša cene.
12. Prehod lastništva
Po poplačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico
vknjižbe lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v zemljiško knjigo. Do poplačila
celotne kupnine ostane posestnik in lastnik
prodajalec ter obdrži v svoji posesti sklenjeno kupoprodajno pogodbo, ki jo kupcu
izroči, ko mu ta predloži potrdilo o plačilu
celotne kupnine.
13. Ustavitev postopka
Komisija oziroma prodajalec lahko začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve
pravnega posla ustavi brez posebne obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti,
pri čemer se dražiteljem povrne vplačana
varščina brez obresti v roku 10 dni.
14. Informacije
Za dodatne informacije v zvezi z nepremičnino in ogledom le-te, se lahko obrnete na Andreja Bolčiča, Občina Hrpelje
- Kozina, Reška cesta 14, Hrpelje, Kozina, tel. 05/680-01-50, e-pošta: andrej.bolcic@hrpelje-Kozina.si.
Občina Hrpelje - Kozina
Št. 4780-929/2010-4
Ob-7192/10
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, objavlja na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in
38. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07, 94/07), Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2010 (Uradni
list RS, št. 7/10) in Programa prodaje finančnega in stvarnega premoženja Mestne
občine Ljubljana za leto 2010
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
Mestne občine Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Mestna občina Ljub
ljana, Mestni trg 1, Ljubljana, mat. številka:
5874025, ID št. za DDV: SI67593321.
2. Predmet javne dražbe in izklicna
cena
Predmet javne dražbe je poslovni prostor, v skupni izmeri 164,51 m2, ki se nahaja
na objektu na naslovu Dalmatinova ulica 6a
in Miklošičeva 16, 1000 Ljubljana. Poslovni prostor ima id. št. 1737-546-11, poslovni prostor št. 11, v etaži 2 in 1, v naravi
pa predstavlja poslovni prostor, v pritličju in
kletni prostor. Stavba, v kateri se predmetni prostor nahaja, leži na zemljišču parc.
št. 2592, k.o. Tabor, vpisanem v zemljiški
knjigi Okrajnega sodišča v Ljubljani v vložku
št. 2450, k.o. Tabor.
Predmetni poslovni prostor, v skupni izmeri 164,51 m2, se oddaja Avto-Moto touring
klub Ljubljana, pri čemer se prodajalec in
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kupec izrecno dogovorita, da najem v skladu z 31. členom Zakona o poslovnih stavbah in prostorih (Uradni list SRS, št. 18/74,
34/88, 5/90, Uradni list RS, št. 10/91, 17/91,
13/93, 66/93, 32/00, 2/02) s spremembo
lastninske pravice ne preneha, kupec pa
izrecno soglaša, da vstopa v pravice in obveznosti prodajalca, določene z najemno
pogodbo, sklenjeno med prodajalcem in najemnikom.
Predmetna nepremičnina je obremenjena s stvarno služnostjo, in sicer je v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljubljani,
vložek št. 2450, za nepremičnino, ležečo
na zemljišču, parc. št. 2592, k.o. Tabor, vpisana plomba št. 29276/2009, vknjižba pridobitve stvarne služnosti za parcelo 2592
na predlog služnostnega upravičenca T – 2
d.o.o., Streliška ulica 150, Maribor.
Predmetna nepremičnina je prav tako
obremenjena s hipoteko, vpisano v zemljiški
knjigi Okrajnega sodišča v Ljubljani, vložek
št. 2450, za nepremičnino, ležečo na zemljišču, parc. št. 2592, k.o. Tabor, in sicer pod
list C3, v breme hipotekarnega zastavitelja,
ki je hkrati tudi solastnik predmetne nepremičnine v solastnem deležu do 38/1000,
pri čemer je hipoteka vpisana le na solastni
delež hipotekarnega zastavitelja, ne pa tudi
na solastni delež prodajalca.
Predmetna nepremičnina je obremenjena tudi z Vknjižbo pridobitve stvarne služnosti, vpisano v zemljiški knjigi Okrajnega
sodišča v Ljubljani, vložek št. 2450, pod list
C2, in sicer na podlagi kupne pogodbe z dne
19. 10. 1927.
Izklicna cena: 494.000,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na
promet nepremičnin.
3. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek
višanja kupnine je 1.000,00 EUR.
4. Pogoji prodaje
4.1 Prodajna pogodba bo sklenjena
v obliki notarskega zapisa;
4.2 Nepremičnina bo prodana dražitelju,
ki bo ponudil najvišjo ceno;
4.3 Najuspešnejši dražitelj bo moral
skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po
zaključku javne dražbe oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice.
V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od
nakupa odstopil in ima Mestna občina Ljub
ljana pravico zadržati vplačano varščino;
4.4 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico
vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi;
4.5 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena
sestavina pogodbe;
4.6 Kupec bo poleg ponujene kupnine
dolžan plačati še davek na promet nepremičnin, stroške notarskega zapisa pogodbe
ter stroške vknjižbe lastninske pravice na
svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi
pristojnega sodišča.
5. Način in rok plačila kupnine
Kupnino bo kupec poravnal na podračun
enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana, številka: 01261-0100000114,
sklic na številko: 000-431000, v 8 dneh od
dneva sklenitve prodajne pogodbe oziroma
izstavitve računa, v enkratnem znesku.
Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še pripadajoči davek, stroške notarskega zapisa pogodbe ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo
korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča.
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6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba se bo vršila dne 6. 1. 2011,
na sedežu Mestne občine Ljubljana, Mestni
trg 1, Ljubljana, Klub 15, z začetkom ob
14. uri.
Kandidati se bodo morali 30 minut pred
začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz
7. točke te objave.
7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
7.1 Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki se
pravočasno in pravilno prijavi, tako da:
– Plača varščino in predloži dokazilo
o njenem plačilu.
– Predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer
mora biti podpis pooblastitelja overjen pri
notarju, v primeru, če se v imenu ponudnika
javne dražbe udeleži pooblaščenec.
– Predloži izpisek iz sodnega registra, ki
ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi pravna oseba.
– Predloži izvirnik osebnega dokumenta
(potni list ali osebna izkaznica), če se prijavi
fizična oseba oziroma predloži priglasitveni
list, ki ne sme biti starejši od treh mesecev,
če se prijavi samostojni podjetnik.
7.2 Vse listine (razen dokazila o plačilu
varščine) je potrebno predložiti v izvirniku ali
pa overjeno kopijo listine.
7.3 Organizator javne dražbe bo potrdil
vse pravilne in pravočasne prijave.
8. Varščina
8.1 Dražitelji in predkupni upravičenci morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino, ki znaša 10% izklicne cene,
na podračun enotnega zakladniškega
računa Mestne občine Ljubljana, številka: 01261-0100000114, sklic na številko:
000-431000, z navedbo »plačilo varščine
– javna dražba za Dalmatinova ulica 6a,
Miklošičeva cesta 16_P11«.
8.2 Plačana varščina se najuspešnejšemu dražitelju vračuna v kupnino, ostalim
ponudnikom, ki niso uspeli na javni dražbi,
pa se varščina vrne brez obresti v roku 8 dni
po zaključku javne dražbe.
8.3 Če kupec ne sklene pogodbe ali ne
plača kupnine, prodajalec obdrži varščino.
9. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe, natančnejše podatke
o predmetni nepremičnini in informacije
za ogled nepremičnine, dobijo interesenti
na Mestni občini Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami,
tel. 01/306-10-24, kontaktna oseba je Anja
Klavs Opsenica.
Ogled nepremičnine in dokumentacije
v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.
10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe
10.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«.
10.2 Na javni dražbi uspe dražitelj, ki
ponudi najvišjo ceno.
10.3 Javna dražba za nepremičnino je
končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
10.4 Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik o poteku dražbe.
10.5 Javno dražbo bo izvedla Komisija
za pridobivanje, razpolaganje in upravljanje s stvarnim premoženjem Mestne občine
Ljubljana, v skladu z Uredbo o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07).
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10.6 Prodajalec lahko začeti postopek
prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske
odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti.
Besedilo javne dražbe je objavljeno
na spletni strani Mestne občine Ljubljana,
http://www.ljubljana.si/si/mol/razpisi_natecaji/default.html.
Mestna občina Ljubljana
Št. 770/10
Ob-7205/10
Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, objavlja na podlagi 21. člena Zakona
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.
86/10 – ZSPDSLS), 38. do 42. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin
in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07,
100/09, 49/10), Letnega načrta pridobivanja
in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Tržič za leto 2010 z dopolnitvami ter Sklepa Občinskega sveta, sprejetega
na 2. redni seji dne 24. 11. 2010
javno dražbo
poslovnega prostora
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290
Tržič.
2. Opis predmeta prodaje: prazen poslovni prostor, z identifikacijsko oznako
2143-465-27 (27.E), v izmeri 46,56 m2, 2.
etaža, vpisan v podvložek št. 1142/24, k.o.
Tržič, ki se nahaja v večstanovanjski stavbi,
z oznako 465.ES, ki stoji na parc. št. 308,
stavbišče, v izmeri 773,00 m2, vpisani
v vl. št. 453, k.o. Tržič, na naslovu Koroška
cesta 7, Tržič.
Izklicna cena: 25.058,85 EUR.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega premoženja.
4. Navedena izklicna cena ne vključuje
davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. Najnižji znesek višanja cene je
200,00 EUR.
5. Način in rok plačila kupnine: kupec je
dolžan kupnino poravnati v roku 30 dni od
dneva izdaje računa.
6. Plačilo kupnine v roku iz 5. točke je
bistvena sestavina prodajne pogodbe. Prodajna pogodba je avtomatično razdrta, če
kupec kupnine ne plača v navedenem roku.
Občina Tržič ima v tem primeru pravico obdržati varščino, ki jo je uspeli dražitelj (kupec) plačal v postopku javne dražbe.
7. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo potekala v veliki sejni sobi (1. nadstropje) Občine Tržič, Trg svobode 18, 4290
Tržič, v torek dne 18. 1. 2011, s pričetkom
ob 14. uri.
8. Varščina: dražitelji morajo pred začetkom javne dražbe plačati varščino v višini 10% izklicne cene na podračun enotnega zakladniškega računa Občine Tržič,
št. 01331-0100006578, ki je odprt pri Upravi
RS za javna plačila, Območni enoti Kranj,
z navedbo ''Varščina za dražbo poslovnega
prostora''. Plačilo varščine pred začetkom
javne dražbe je pogoj za sodelovanje na
javni dražbi. Z vplačilom varščine dražitelj
sprejme obveznost pristopiti k dražbi. Dražiteljem, ki bodo vplačali varščino in ne bodo
pristopili k javni dražbi, Občina Tržič varščino obdrži. Plačilo varščine se šteje za dano
ponudbo najmanj po izklicni ceni. Ponudba
veže dražitelja do zaključka dražbe in dražitelj do tedaj ne more odstopiti od ponudbe
ali jo kakor koli razveljaviti.

9. Uspelemu dražitelju se bo vplačana
varščina štela v kupnino. Če dražitelj, ki
je uspel na javni dražbi, ne sklene prodajne pogodbe, odstopi od nakupa ali ne plača kupnine, Občina Tržič obdrži vplačano
varščino. Dražiteljem, ki ne bodo uspeli na
javni dražbi, se varščina vrne brez obresti,
najkasneje v roku 15 dni po zaključku javne
dražbe.
10. Interesenti se lahko s podrobnejšimi
pogoji javne dražbe ter informacijami o ogledu zemljišč, ki so predmet javne dražbe,
seznanijo pri Jasni Kavčič, tel. 04/59-71-531
ali 031/554-142.
11. Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Tržič (v nadaljevanju: Komisija) lahko s soglasjem župana Občine Tržič
postopek javne dražbe brez odškodninske
odgovornosti ustavi do sklenitve prodajne
pogodbe, dolžna pa je vrniti vplačano varščino brez obresti.
12. Pogoji javne dražbe
Na javni dražbi lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije in državljani držav
članic EU ter pravne osebe/samostojni podjetniki posamezniki s sedežem v Republiki
Sloveniji ali v državah članicah EU. Na javni
dražbi lahko sodelujejo dražitelji, ki morajo
najkasneje do začetka javne dražbe priporočeno po pošti oziroma osebno na naslov:
Občina Tržič, Tajništvo občine, Trg svobode
18, 4290 Tržič, v zaprti kuverti, na kateri je
potrebno navesti ''Javna dražba poslovnega
prostora – Koroška cesta 7 – Ne odpiraj'',
oddati:
– fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta – osebne izkaznice ali potnega lista
– (za fizične osebe, samostojne podjetnike
ter pooblaščence oziroma zastopnike),
– številko transakcijskega računa za primer vračila varščine ter davčno številko,
– priglasitveni list DURS (le za samostojne podjetnike posameznike),
– redni izpisek iz sodnega registra (le
za pravne osebe), ki ne sme biti starejši od
30 dni do dneva javne dražbe,
– notarsko overjeno neomejeno specialno pooblastilo za zastopanje na javni dražbi,
v primeru, da se javne dražbe v imenu dražitelja udeleži pooblaščenec,
– potrdilo o plačilu varščine za predmete,
ki jih dražijo,
– pisno in podpisano izjavo, da dražitelj
sprejema vse pogoje te javne dražbe.
Kolikor ni navedeno drugače, je potrebno
listine predložiti v izvirniku. Dražitelji, ki ne
bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo
po sklepu komisije izločeni iz postopka.
13. Drugi pogoji:
– Nepremičnina se prodaja po načelu
»videno – kupljeno«.
– Dražitelj je vezan na svojo ponudbo,
dokler ni podana višja.
– Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.
– Z najugodnejšim dražiteljem bo Občina
Tržič v 15 dneh po končani dražbi sklenila
prodajno pogodbo. Če dražitelj ne podpiše prodajne pogodbe v navedenem roku
iz razlogov, ki so na strani dražitelja, lahko
Občina Tržič podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni, ali pa
zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši
dražitelj ne podpiše pogodbe niti v podaljšanem roku, Občina Tržič zadrži njegovo
varščino.
– Vse stroške v zvezi s prodajo nosi
kupec.
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– Izročitev nepremičnine v posest kupcu
se opravi po celotnem plačilu kupnine.
– Za vpis lastninske pravice v zemljiško
knjigo bo poskrbel prodajalec.
– Občina Tržič bo kupcu izstavila notarsko overjeno zemljiškoknjižno dovolilo po
prejemu celotne kupnine.
14. To besedilo javne dražbe se objavi
v Uradnem listu Republike Slovenije in na
spletni strani Občine Tržič, www.trzic.si.
Občina Tržič
Št. 770/10
Ob-7206/10
Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, objavlja na podlagi 21. člena Zakona
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.
86/10 – ZSPDSLS), 38. do 42. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin
in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07,
100/09, 49/10), Letnega načrta pridobivanja
in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Tržič za leto 2010 z dopolnitvami ter Sklepa občinskega sveta, sprejetega
na 2. redni seji, dne 24. 11. 2010
javno dražbo
poslovnega prostora
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290
Tržič.
2. Opis predmeta prodaje:
– prazen poslovni prostor, z identifikacijsko oznako 2143-00115-14 (14.E), v izmeri
111,59 m2, v 1. etaži – kleti in v 2. etaži –
pritličju, vpisan v podvložek št. 1127/14, k.o.
Tržič, ki se nahaja v večstanovanjski stavbi,
z oznako 115.ES, ki stoji na parc. št. 395/23,
stanovanjska stavba, v izmeri 575,00 m2,
vpisani v vl. št. 1127, k.o. Tržič, na naslovu
Ravne 9, Tržič.
Izklicna cena: 68.300,00 EUR.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega premoženja.
4. Navedena izklicna cena ne vključuje
davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. Najnižji znesek višanja cene je
500,00 EUR.
5. Način in rok plačila kupnine: kupec je
dolžan kupnino poravnati v roku 30 dni od
dneva izdaje računa.
6. Plačilo kupnine v roku iz 5. točke je
bistvena sestavina prodajne pogodbe. Prodajna pogodba je avtomatično razdrta, če
kupec kupnine ne plača v navedenem roku.
Občina Tržič ima v tem primeru pravico obdržati varščino, ki jo je uspeli dražitelj (kupec) plačal v postopku javne dražbe.
7. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo potekala v veliki sejni sobi (1. nadstropje) Občine Tržič, Trg svobode 18, 4290
Tržič, v torek, dne 18. 1. 2011, s pričetkom
ob 13. uri.
8. Varščina: dražitelji morajo pred začetkom javne dražbe plačati varščino
v višini 10% izklicne cene na podračun
enotnega zakladniškega računa Občine Tržič, št. 01331-0100006578, ki je odprt pri
Upravi RS za javna plačila, Območni enoti
Kranj, z navedbo ''Varščina za dražbo poslovnega prostora – Ravne 9''. Plačilo varščine pred začetkom javne dražbe je pogoj
za sodelovanje na javni dražbi. Z vplačilom
varščine dražitelj sprejme obveznost pristopiti k dražbi. Dražiteljem, ki bodo vplačali
varščino in ne bodo pristopili k javni dražbi,
Občina Tržič varščino obdrži. Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo najmanj
po izklicni ceni. Ponudba veže dražitelja
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do zaključka dražbe in dražitelj do tedaj ne
more odstopiti od ponudbe ali jo kakor koli
razveljaviti.
9. Uspelemu dražitelju se bo vplačana
varščina štela v kupnino. Če dražitelj, ki
je uspel na javni dražbi, ne sklene prodajne pogodbe, odstopi od nakupa ali ne plača kupnine, Občina Tržič obdrži vplačano
varščino. Dražiteljem, ki ne bodo uspeli na
javni dražbi, se varščina vrne brez obresti
najkasneje v roku 15 dni po zaključku javne
dražbe.
10. Interesenti se lahko s podrobnejšimi
pogoji javne dražbe ter informacijami o ogledu zemljišč, ki so predmet javne dražbe,
seznanijo pri Jasni Kavčič, tel. 04/59-71-530
ali 031/554-142.
11. Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Tržič (v nadaljevanju: Komisija) lahko s soglasjem župana Občine Tržič
postopek javne dražbe brez odškodninske
odgovornosti ustavi do sklenitve prodajne
pogodbe, dolžna pa je vrniti vplačano varščino brez obresti.
12. Pogoji javne dražbe: na javni dražbi
lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije in državljani držav članic EU ter pravne
osebe/samostojni podjetniki posamezniki
s sedežem v Republiki Sloveniji ali v državah članicah EU. Na javni dražbi lahko
sodelujejo dražitelji, ki morajo najkasneje
do začetka javne dražbe priporočeno po
pošti oziroma osebno na naslov: Občina Tržič, Tajništvo občine, Trg svobode 18, 4290
Tržič, v zaprti kuverti, na kateri je potrebno
navesti ''Javna dražba poslovnega prostora
– Ravne 9 – Ne odpiraj'', oddati:
– fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta – osebne izkaznice ali potnega lista
(za fizične osebe, samostojne podjetnike ter
pooblaščence oziroma zastopnike),
– številko transakcijskega računa za primer vračila varščine ter davčno številko,
– priglasitveni list DURS (le za samostojne podjetnike posameznike),
– redni izpisek iz sodnega registra (le
za pravne osebe), ki ne sme biti starejši od
30 dni do dneva javne dražbe,
– notarsko overjeno neomejeno specialno pooblastilo za zastopanje na javni dražbi,
v primeru, da se javne dražbe v imenu dražitelja udeleži pooblaščenec,
– potrdilo o plačilu varščine za predmete,
ki jih dražijo,
– pisno in podpisano izjavo, da dražitelj
sprejema vse pogoje te javne dražbe.
Kolikor ni navedeno drugače, je potrebno
listine predložiti v izvirniku. Dražitelji, ki ne
bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo
po sklepu Komisije izločeni iz postopka.
13. Drugi pogoji
– Nepremičnina se prodaja po načelu
»videno – kupljeno«.
– Dražitelj je vezan na svojo ponudbo,
dokler ni podana višja.
– Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.
– Z najugodnejšim dražiteljem bo Občina
Tržič v 15 dneh po končani dražbi sklenila
prodajno pogodbo. Če dražitelj ne podpiše prodajne pogodbe v navedenem roku
iz razlogov, ki so na strani dražitelja, lahko
Občina Tržič podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni, ali pa
zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši
dražitelj ne podpiše pogodbe niti v podaljšanem roku, Občina Tržič zadrži njegovo
varščino.
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– Vse stroške v zvezi s prodajo nosi
kupec.
– Izročitev nepremičnine v posest kupcu
se opravi po celotnem plačilu kupnine.
– Za vpis lastninske pravice v zemljiško
knjigo bo poskrbel prodajalec.
– Občina Tržič bo kupcu izstavila notarsko overjeno zemljiškoknjižno dovolilo po
prejemu celotne kupnine.
14. To besedilo javne dražbe se objavi
v Uradnem listu Republike Slovenije in na
spletni strani Občine Tržič, www.trzic.si.
Občina Tržič
Št. 770/10
Ob-7207/10
Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, objavlja na podlagi 21. člena Zakona
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.
86/10 – ZSPDSLS), 38. do 42. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin
in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07,
100/09, 49/10), Letnega načrta pridobivanja
in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Tržič za leto 2010 z dopolnitvami ter Sklepa Občinskega sveta, sprejetega
na 2. redni seji dne 24. 11. 2010
javno dražbo
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290
Tržič.
2. Opis predmeta prodaje:
A) nezazidano stavbno zemljišče, parc.
št. 195/21, travnik, v izmeri 1.131,00 m2,
vpisano v vl. št. 681, k.o. Podljubelj.
Izklicna cena: 80.301,00 EUR.
B) nezazidano stavbno zemljišče, parc.
št. 195/22, travnik, v izmeri 37,00 m2, vpisano v vl. št. 681, k.o. Podljubelj.
Izklicna cena: 1.313,50 EUR.
C) nezazidano stavbno zemljišče, parc.
št. 195/23, travnik, v izmeri 236,00 m2, vpisano v vl. št. 681, k.o. Podljubelj.
Izklicna cena: 8.378,00 EUR.
Navedene izklicne cene ne vključujejo
20% DDV. Zemljišče parc. št. 195/21 se nahaja v območju za stanovanja in kmetijstvo
– oznaka 20 SK2, ureditvena enota vas.
Zemljišči parc. št. 195/22 in 195/23 se nahajata v območju za stanovanja in kmetijstvo –
oznaka 19 SK1, ureditvena enota vas.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega premoženja.
4. Najnižji znesek višanja cen je
500,00 EUR.
5. Način in rok plačila kupnine: kupec je
dolžan kupnino ter DDV poravnati v roku
30 dni od dneva izstavitve računa.
6. Plačilo kupnine v roku iz 5. točke je
bistvena sestavina prodajne pogodbe. Prodajna pogodba je avtomatično razdrta, če
kupec kupnine ne plača v navedenem roku.
Občina Tržič ima v tem primeru pravico obdržati varščino, ki jo je uspeli dražitelj (kupec) plačal v postopku javne dražbe.
7. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo potekala v veliki sejni sobi (1. nadstropje) Občine Tržič, Trg svobode 18, 4290
Tržič, v torek, dne 18. 1. 2011, s pričetkom
ob 10. uri.
8. Varščina: dražitelji morajo pred začetkom javne dražbe plačati varščino v višini 10% izklicne cene na podračun enotnega zakladniškega računa Občine Tržič,
št. 01331-0100006578, ki je odprt pri Upravi
RS za javna plačila, Območni enoti Kranj,
z navedbo ''Varščina za parc. št. 195/21,
k.o. Podljubelj'' oziroma ''Varščina za parc.
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št. 195/22, k.o. Podljubelj'' oziroma ''Varščina za parc. št. 195/23, k.o. Podljubelj''.
Plačilo varščine pred začetkom javne dražbe je pogoj za sodelovanje na javni dražbi.
Z vplačilom varščine dražitelj sprejme obveznost pristopiti k dražbi. Dražiteljem, ki
bodo vplačali varščino in ne bodo pristopili
k javni dražbi, Občina Tržič varščino obdrži.
Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo
najmanj po izklicni ceni. Ponudba veže dražitelja do zaključka dražbe in dražitelj do
tedaj ne more odstopiti od ponudbe ali jo
kakor koli razveljaviti.
9. Uspelemu dražitelju se bo vplačana
varščina štela v kupnino. Če dražitelj, ki
je uspel na javni dražbi, ne sklene prodajne pogodbe, odstopi od nakupa ali ne plača kupnine, Občina Tržič obdrži vplačano
varščino. Dražiteljem, ki ne bodo uspeli na
javni dražbi, se varščina vrne brez obresti
najkasneje v roku 15 dni po zaključku javne
dražbe.
10. Interesenti se lahko s podrobnejšimi
pogoji javne dražbe ter informacijami o ogledu zemljišč, ki so predmet javne dražbe,
seznanijo pri Jasni Kavčič, tel. 04/59-71-530
ali 031/554-142.
11. Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Tržič (v nadaljevanju: Komisija) lahko s soglasjem župana Občine Tržič
postopek javne dražbe brez odškodninske
odgovornosti ustavi do sklenitve prodajne
pogodbe, dolžna pa je vrniti vplačano varščino brez obresti.
12. Pogoji javne dražbe: na javni dražbi
lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije in državljani držav članic EU ter pravne
osebe/samostojni podjetniki, posamezniki,
s sedežem v Republiki Sloveniji ali v državah članicah EU. Na javni dražbi lahko
sodelujejo dražitelji, ki morajo najkasneje
do začetka javne dražbe priporočeno po
pošti oziroma osebno na naslov: Občina Tržič, Tajništvo občine, Trg svobode 18, 4290
Tržič, v zaprti kuverti, na kateri je potrebno
navesti ''Javna dražba – parc. št. 195/21,
k.o. Podljubelj – Ne odpiraj'' oziroma ''Javna
dražba – parc. št. 195/22, k.o. Podljubelj –
Ne odpiraj'' oziroma ''Javna dražba – parc.
št. 195/23, k.o. Podljubelj – Ne odpiraj'',
oddati:
– fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta – osebne izkaznice ali potnega lista
(za fizične osebe, samostojne podjetnike ter
pooblaščence oziroma zastopnike),
– številko transakcijskega računa za primer vračila varščine ter davčno številko,
– priglasitveni list DURS (le za samostojne podjetnike posameznike),
– redni izpisek iz sodnega registra (le
za pravne osebe), ki ne sme biti starejši od
30 dni do dneva javne dražbe,
– pisno notarsko overjeno neomejeno
specialno pooblastilo za zastopanje na javni
dražbi, v primeru, da se javne dražbe v imenu dražitelja udeleži pooblaščenec,
– potrdilo o plačilu varščine za predmete,
ki jih dražijo,
– pisno in podpisano izjavo, da dražitelj
sprejema vse pogoje te javne dražbe.
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Kolikor ni navedeno drugače, je potrebno
listine predložiti v izvirniku. Dražitelji, ki ne
bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo,
po sklepu Komisije, izločeni iz postopka.
13. Drugi pogoji
– Nepremičnine se prodajajo po načelu
»videno – kupljeno«.
– Dražitelj je vezan na svojo ponudbo,
dokler ni podana višja.
– Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.
– Z najugodnejšim dražiteljem bo Občina
Tržič sklenila prodajno pogodbo v 15 dneh
po končani dražbi. Če dražitelj ne podpiše
prodajne pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, lahko Občina Tržič podaljša rok za sklenitev pogodbe,
vendar ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži
njegovo varščino. Če najugodnejši dražitelj
ne podpiše pogodbe niti v podaljšanem roku,
Občina Tržič zadrži njegovo varščino.
– Strošek izdelave cenitve, overitve
pogodbe, vpisa v zemljiško knjigo ter vse
ostale stroške v zvezi s prodajo nosi prodajalec.
– Izročitev nepremičnin v posest kupcu
se opravi po celotnem plačilu kupnine in
davka.
– Za vpis lastninske pravice v zemljiško
knjigo bo poskrbel prodajalec.
– Občina Tržič bo kupcu izstavila notarsko overjeno zemljiškoknjižno dovolilo po
prejemu celotne kupnine.
14. To besedilo javne dražbe se objavi
v Uradnem listu Republike Slovenije in na
spletni strani Občine Tržič, www.trzic.si.
Občina Tržič
Št. 478-0001/2010-31
Ob-7231/10
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 in samoupravnih lokalnih skupnosti
(ZSPDSLS) (Uradni list RS, št. 86/10), Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list
RS, št. 11/07 in 54/10) in sklepov 32. redne
seje Občinskega sveta Občine Rečica ob
Savinji, z dne 30. 6. 2010, št. 11.1. in 11.2.,
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:
2.1. Parcela parc. št. 72/21, k.o. Rečica
ob Savinji, za izklicno ceno 1.900,00 €.
2.2. Parcela parc. št. 72/53, k.o. Rečica
ob Savinji, za izklicno ceno 3.390,00 €.
2.3. Parcela parc. št. 72/54, k.o. Rečica
ob Savinji, za izklicno ceno 1.800,00 €.
2.4. Parcela parc. št. 72/55, k.o. Rečica
ob Savinji, za izklicno ceno 1.090,00 €.
2.5. Parcela parc. št. 585/48, k.o. Spodnja Rečica, za izklicno ceno 550,00 €.
2.6. Parcela parc. št. 6/6, k.o. Spodnja
Rečica, za izklicno ceno 400,00 €.

Zgoraj navedene nepremičnine se prodajajo 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.
4. Višina kavcije: dražitelji se morajo pred
pričetkom javne dražbe izkazati s potrdilom o plačani kavciji, v višini 20% 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 6. januarja 2011 ob 13. uri, v sejni sobi
Občine Rečica ob Savinji.
7. Najnižji znesek višanja: izklicna cena
na javni dražbi se povečuje za 100 €. 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
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Razpisi delovnih mest
Ob-7146/10
Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto, na podlagi
10. člena Statuta javnega zdravstvenega
zavoda Splošne bolnišnice Novo mesto, objavlja prosta delovna mesta:
1. Predstojnik pljučnega oddelka,
2. Predstojnik očesnega oddelka,
3. Predstojnik nevropsihiatričnega
oddelka,
4. Predstojnik patocitološkega oddelka,
5. Predstojnik radiološkega oddelka,
6. Predstojnik anesteziološkega oddelka,
7. Predstojnik centralnega operacijskega bloka.
Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki
poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjujejo še naslednje pogoje:
od 1. do 7. točke:
– univerzitetna izobrazba medicinske
stroke,
– opravljena specializacija s področja
dejavnosti,
– 5 let delovnih izkušenj po opravljenem
specialističnem izpitu,
– veljavna licenca za opravljanje dela
zdravnika specialista.
Kandidati morajo poleg dokazil o izpolnjevanju pogojev predložiti program dela
oziroma razvoja organizacijske enote.
Predstojnike imenuje direktor po predhodnem mnenju strokovnega direktorja zavoda za mandatno dobo 4 let.
Prijavo z dokazili o izpolnjevanju pogojev kandidat pošlje v zaprti ovojnici, s pripisom: »Za razpisno komisijo – ne odpiraj!«,
na naslov: Splošna bolnišnica Novo mesto,
Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto, in sicer v roku 15 dni od dne objave v Uradnem
listu RS.
Kandidati bodo pisno obveščeni o izboru
v 8 dneh od dneva imenovanja izbranega
kandidata.

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Splošna bolnišnica Novo mesto
Ob-7173/10
Svet zavoda Zdravstveni dom Domžale na podlagi sprejetega sklepa 7. dopisne
seje Sveta zavoda z dne 26. 11. 2010, razpisuje delovno mesto
direktorja zavoda.
Za direktorja je lahko imenovan vsakdo,
ki izpolnjuje splošne in z zakonom določene
pogoje ter posebne pogoje, ki so:
– visoka strokovna izobrazba,
– najmanj pet let delovnih izkušenj, od
tega tri leta na vodstvenih delovnih mestih,
– državljanstvo Republike Slovenije.
Izbrani kandidat bo imenovan za štiriletni
mandat.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
pošljite v 8 dneh po objavi, na naslov: Zdravstveni dom Domžale, Mestni trg 2, 1230
Domžale, z oznako »Prijava za razpis«.
Kandidati bodo o izboru obveščeni
v 30 dneh po imenovanju na svetu zavoda.
Svet zavoda
Zdravstveni dom Domžale
Ob-7174/10
Svet javnega zavoda Kraške lekarne Ilirska Bistrica na podlagi 35. člena Zakona
o zavodih in 22. člena Statuta javnega zavoda Kraške lekarne Ilirska Bistrica razpisuje
delovno mesto
direktorja Javnega zavoda Kraške lekarne Ilirska Bistrica (m/ž).
Kandidat za direktorja mora poleg splošnih pogojev določenih z zakonom in drugimi predpisi izpolnjevati tudi naslednje pogoje:
– imeti mora univerzitetno izobrazbo farmacevtske smeri, z opravljenim strokovnim
izpitom;
– imeti mora najmanj 5 let delovnih izkušenj v lekarniški dejavnosti, z ustreznimi

organizacijskimi in vodstvenimi sposobnostmi;
– aktivno mora obvladati slovenski jezik.
Kandidat mora k vlogi, s katero se prijavlja na razpis, priložiti svoj program dela
zavoda in predstaviti način vodenja poslovnega oziroma delovnega procesa.
Direktor bo imenovan za mandatno dobo
5 let in je po poteku mandata lahko ponovno
imenovan.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni
v 30 dneh od objave razpisa.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
pošljite do 23. 12. 2010, na naslov: Kraške lekarne Ilirska Bistrica, Gregorčičeva
cesta 8 A, 6250 Ilirska Bistrica, s pripisom:
za razpis.
Kraške lekarne Ilirska Bistrica
Ob-7217/10
Na podlagi prvega odstavka 101. člena
Zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 –
uradno prečiščeno besedilo, 33/07 in 45/08)
Notarska zbornica Slovenije na predlog notarja Mira Bregarja razpisuje:
– eno prosto mesto notarskega pomočnika pri notarju Miru Bregarju iz Litije
(za določen čas do 19. 3. 2011 – nadomeščanje notarske pomočnice na porodniškem dopustu).
Za notarskega pomočnika je lahko imenovan univerzitetni diplomirani pravnik, ki
izpolnjuje pogoje iz. 1., 2., 3., 4. in 7. točke prvega odstavka 8. člena Zakona o notariatu. Pisne prijave na razpisano mesto
notarskega pomočnika, z življenjepisom in
dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev,
sprejema Notarska zbornica Slovenije, Ljub
ljana, Tavčarjeva ul. 2, 15 dni po objavi.
Notarska zbornica Slovenije
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Druge objave
Ob-7215/10
Preklic
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo objavlja preklic javnega poziva za
pomoč podjetjem, ki so utrpela škodo kot
posledico poplav septembra 2010 (Objava
v Uradnem listu RS, št. 79 z dne 8. 10. 2010
– Ob-6137/10).
Slovenski podjetniški sklad
Št. 073/2010
Ob-7144/10
Na podlagi prvega odstavka 51.j člena
Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS,
št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo,
59/07 – ZŠtip, 15/08 – odločba US, 64/08 in
86/09) Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu
objavlja
javni poziv
kandidatom za namestnike članov
pritožbene komisije pri Nacionalni
agenciji Republike Slovenije
za kakovost v visokem šolstvu
1. Naziv in sedež organa: Nacionalna
agencija Republike Slovenije za kakovost
v visokem šolstvu, Trg OF 13, 1000 Ljub
ljana.
2. Predmet javnega poziva: predmet javnega poziva je zbiranje prijav za namestnike
članov pritožbene komisije.
3. Pogoji
Za namestnika člana pritožbene komisije
je lahko imenovana oseba, ki:
– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po
študijskem programu druge stopnje v skladu
z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe,
pridobljene po študijskih programih druge
stopnje,
– ima opravljen pravniški državni izpit,
– ima vsaj deset let delovnih izkušenj, od
tega vsaj pet let na sodišču.
4. Mandat namestnikov članov pritožbene komisije: mandat namestnikov članov pritožbene komisije traja štiri leta. Posamezen
namestnik je lahko ponovno imenovan, toda
le največ dvakrat zaporedoma.
5. Pristojnost pritožbene komisije
Pritožbena komisija odloča o:
– pritožbah zoper odločitve sveta agencije v postopkih akreditacij visokošolskih zavodov in študijskih programov,
– pritožbah zoper odločitve sveta agencije o izdaji soglasij k preoblikovanju visokošolskih zavodov in spremembam študijskih
programov ter
– pritožbah zoper odločitve sveta agencije o izdaji soglasij k pogodbam za izvajanje
visokošolskega transnacionalnega izobraževanja.
6. Vsebina prijave
Prijava kandidata mora vsebovati:
– izjavo kandidata o izpolnjevanju pogojev glede zahtevane izobrazbe, iz katere
mora biti razvidna stopnja izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
– izjavo kandidata o opravljenem pravniškem državnem izpitu z navedbo leta opravljanja izpita,

– opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj.
7. Rok in naslov za vlaganje prijav
Kandidati pošljejo prijavo v zapri ovojnici,
z označbo »za javni poziv kandidatom za
namestnike članov pritožbene komisije«, na
naslov: Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu, Trg
OF 13, 1000 Ljubljana, do 31. 1. 2011. Kot
pravočasne se štejejo prijave, oddane priporočeno po pošti iz Slovenije 31. 1. 2011.
Prijava se lahko pošlje tudi v elektronski
obliki, na naslov gp.svs@gov.si, pri čemer
veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Če kandidat posreduje prijavo v elektronski obliki, se šteje, dokler ne sporoči
drugače, da želi vročanje in obveščanje
v elektronski obliki.
8. Merila izbire
Pri izbiri kandidatov bodo upoštevana
naslednja merila:
1. izkušnje:
– izkušnje na področju visokega šolstva (sodelovanje pri pripravi oziroma tolmačenju predpisov s področja visokega šolstva ipd.),
– delovne izkušnje in kakovost delovnih izkušenj s področja vodenja in odločanja
v pritožbenih postopkih,
– izkušnje z opravljanjem podobnih
del;
2. znanje:
– poznavanje problematike področja
(delovanje Nacionalne agencije Republike
Slovenije za kakovost v visokem šolstvu,
postopek akreditacije študijskih programov
ipd.),
– poznavanje pravne ureditve področja (poznavanje visokošolske zakonodaje
in predpisov o delovanju Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu),
– strokovna uveljavljenost na področju.
Merila izbire in metode ugotavljanja
usposobljenosti kandidatov so objavljena na
spletnih straneh agencije (www.nakvis.si).
9. Dodatne informacije: dodatne informacije o javnem pozivu posreduje strokovna
delavka agencije Mateja Bajuk, e-pošta: mateja.bajuk@gov.si, tel. 01/400-57-78.
10. Obvestilo o imenovanju: kandidati
bodo obveščeni le v primeru imenovanja,
ne pa tudi v primeru neuvrstitve v nadaljnji
postopek in neimenovanja.
Nacionalna agencija
Republike Slovenije za kakovost
v visokem šolstvu
Ob-7148/10
Zavod avtorjev, izvajalcev in producentov avdiovizualnih del Slovenije (Zavod
AIPA), Šmartinska 152/VI, 1000 Ljubljana,
v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih
pravicah (ZASP) vabi na pogajanja vse sub
jekte, ki kabelsko retransmisirajo avdiovizualna dela.
Uporabniki naj svoj interes za sodelovanje na pogajanjih pisno izrazijo s priporočeno pošto, najpozneje v roku 15 dni po

objavi tega vabila, na naslov: Zavod AIPA,
Šmartinska 152/VI, 1000 Ljubljana.
Zavod AIPA
Ob-7209/10
Zavod za uveljavljanje pravic izvajalcev
in proizvajalcev Fonogramov Slovenije (Zavod IPF) Šmartinska 152, 1000 Ljubljana,
v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih
pravicah (ZASP) vabi na pogajanja vse sub
jekte, ki radiodifuzno retransmisirajo fonograme preko kabla (kabelsko retransmisirajo fonograme). Vsi zainteresirani subjekti naj
svoj interes za sodelovanje na pogajanjih
pisno izrazijo s priporočeno pošiljko, najpozneje v roku 15 dni po objavi tega vabila, na
naslov: Zavod IPF, Šmartinska 152, 1000
Ljubljana.
Zavod IPF
Št. 0267/2010
Ob-7143/10
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07),
43. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07, 94/07) in Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne
občine Ljubljana za leto 2010, ki je priloga
Odloka o proračunu Mestne občine Ljub
ljana za leto 2010 (Uradni list RS, št. 7/10)
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
v lasti Mestne občine Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb
Prodajalec: Mestna občina Ljubljana,
Mestni trg 1, Ljubljana, mat. številka:
5874025000, ID št. za DDV: SI67593321.
Organizator javnega zbiranja ponudb:
Javni stanovanjski sklad Mestne občine
Ljubljana, Zarnikova 3, Ljubljana.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb in
izhodiščna cena
2.1. Predmet javnega zbiranja ponudb je
naslednja nepremičnina: mansardno stanovanje, v neto tlorisni površini 69,10 m2 (s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih
delih stavbe), ki se nahaja v stavbi z naslovom Dolenjska cesta 160 v Ljubljani, ki je povezana z nepremičnino s parc. št. 230/8, k.o.
Karlovško predmestje, ki po podatkih GURS
v naravi predstavlja dvorišče, v izmeri 175 m2,
in stanovanjsko stavbo, v izmeri 90 m2, in je
vpisana v zemljiškoknjižnem vložku št. 2694,
k.o. Karlovško predmestje, v zemljiški knjigi
Okrajnega sodišča v Ljubljani.
2.2. Nepremičnina je prosta vseh bremen. Pravno stanje nepremičnine je neurejeno. Etažna lastnina za stavbo, v kateri se
nahaja mansardno stanovanje, ki je predmet
tega javnega zbiranja ponudb, ni vzpostavljena.
2.3. Izhodiščna cena: 80.000,00 EUR.
2.4. Davek na promet nepremičnine, ki
bo odmerjen na podlagi sklenjene prodajne
pogodbe, plača prodajalec.
3. Pogoji prodaje
3.1. Prodajna pogodba bo sklenjena
v obliki zasebne listine.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
3.2. Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«.
3.3. Izbrani ponudnik bo moral skleniti
prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika.
Če najugodnejši ponudnik ne sklene pogodbe v navedenem roku, se najugodnejšemu
ponudniku lahko podaljša rok za sklenitev
pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni ali pa
zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši
ponudnik tudi v podaljšanem roku ne podpiše pogodbe se bo štelo, da je od nakupa
odstopil in ima Mestna občina Ljubljana pravico zadržati vplačano varščino.
3.4. Po plačilu celotne kupnine se bo
kupcu nepremičnina izročila v last in posest
s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v zemljiški knjigi v skladu
z določili prodajne pogodbe.
3.5. Plačilo celotne kupnine v roku 15 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena
sestavina pogodbe.
4. Način in rok plačila kupnine
Kupnino bo kupec poravnal na podračun
enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana, št.: 01261-0100000114, sklic
na številko 099 – 411200, v roku 15 dni od
dneva sklenitve prodajne pogodbe, v enkratnem znesku. Kupec je poleg ponujene
kupnine dolžan plačati še stroške notarske
overitve podpisa prodajalca na pogodbi ter
stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje
ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča.
5. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
5.1. Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO
oziroma matično številko, davčno številko,
številko transakcijskega računa, naziv in naslov banke za vračilo varščine);
– navedbo nepremičnine, na katero se
ponudba nanaša;
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
objavljene izhodiščne cene nepremičnine;
– priloge iz točke 5.4. teh pogojev za
udeležbo na javnem zbiranju ponudb.
5.2. Ponudniki morajo oddati popolno
ponudbo z vsemi prilogami v roku 10 dni od
dneva objave javnega zbiranja ponudb (to je
najkasneje do vključno 20. 12. 2010). V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu
z določili tega razpisa, je pristojna komisija
ne bo upoštevala.
5.3. Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno po pošti, v zaprti ovojnici,
z oznako »Ne odpiraj – ponudba za nakup
nepremičnine – Dolenjska cesta 160, Ljub
ljana« na naslov: Javni stanovanjski sklad
Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3, Ljub
ljana.
5.4. Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– kopijo osebnega dokumenta (fizična
osebe),
– overjen izpis iz poslovnega registra
(samostojni podjetniki posamezniki),
– overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ne starejši od 3 mesecev,
– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo o sprejemanju pogojev javnega
zbiranja ponudb,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo
do 90 dni od dneva ko poteče rok za oddajo
ponudbe.
6. Varščina
6.1. Ponudniki morajo do izteka roka za
oddajo ponudb vplačati varščino, ki znaša

Št.

10% izhodiščne cene, na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine
Ljubljana, številka: 01261-0100000114, sklic
na številko: 411200, z navedbo »plačilo varščine – javno zbiranje ponudb Dolenjska
cesta 160, Ljubljana«, in navedbo imena in
priimka oziroma naziva ponudnika.
6.2. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom, ki niso uspeli v postopku javnega
zbiranja ponudb pa se varščina vrne brez
obresti v roku 8 dni po opravljenem izboru
najugodnejšega ponudnika.
6.3. Če kupec ne sklene pogodbe ali ne
plača kupnine, prodajalec obdrži varščino.
7. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb in natančnejše podatke o predmetni nepremičnini dobijo interesenti na Javnem stanovanjskem
skladu Mestne občine Ljubljana, Zarnikova
3, 1000 Ljubljana: kontaktni osebi Aleš Tomažin, tel. 01/306-15-86 ali Mira Kastelic,
tel. 01/306-14-39.
Ogled nepremičnine in ogled dokumentacije v zvezi z nepremičnino bo
vsem ponudnikom po predhodni najavi na
tel. 01/306-14-39 (Mira Kastelic) omogočen
dne 14. 12. 2010, ob 10. uri, in 16. 12. 2010,
ob 10. uri, z zbirnim mestom pred vhodom
v stavbo na Dolenjski cesti 160 v Ljubljani.
8. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
8.1. Komisija bo odpirala prispele ponudbe dne 23. 12. 2010, s pričetkom ob 9. uri,
na sedežu organizatorja javnega zbiranja
ponudb Javnega stanovanjskega sklada
Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3, v sejni sobi v III. nadstropju.
8.2. V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna Komisija ponudnike, ki so ponudili enako visoko
kupnino, v roku 10 delovnih dni pozvala
k dopolnitvi ponudbe in z njimi opravila pogajanja.
8.3. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
v roku 15 dni od odpiranja prispelih ponudb.
8.4. Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ceno, je izključena. Župan oziroma Komisija Javnega stanovanjskega sklada Mestne
občine Ljubljana s soglasjem župana lahko
ustavita začeti postopek razpolaganja do
sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je
objavljeno v Uradnem listu RS, na spletni
strani Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana (www.jssmol.si) in na
spletni strani Mestne občine Ljubljana (www.
ljubljana.si) ter na oglasni deski na sedežu
JSS MOL, Zarnikova 3, Ljubljana.
Javni stanovanjski sklad
Mestne občine Ljubljana
Št. 478-97/2010-1
Ob-7156/10
Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, Logatec, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 14/07) in Uredbo o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS,
št. 84/07, 94/07 in 100/09) razpisuje
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Predmet prodaje je poslovni prostor
v etaži 3 (v prvem nadstropju), v poslovni
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stavbi, z naslovom Notranjska cesta 14, v Logatcu, z id. št. 2017-326-17 in 2017-326-18.
Poslovni prostor je sestavljen iz dveh pisarn,
v velikosti 47,91 m2 in 14,59 m2, ter solastništvom na skupnih prostorih in zunanjih
površinah v sorazmernem deležu.
Izklicna cena za poslovni prostor je
58.652,00 EUR.
2. Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe:
a) nakup po načelu videno-kupljeno, kasnejših reklamacij ne bomo upoštevali;
b) pogodba bo sklenjena z izbranim ponudnikom v osmih dneh po končani izbiri;
c) rok plačila kupnine je 8 dni po podpisu
pogodbe ali obročno z zavarovanjem z bančno garancijo na prvi poziv;
d) ponudba za nakup nepremičnine mora
vsebovati predvsem naslednje elemente:
– ime oziroma firmo kupca, točen naslov
in opis njegove dejavnosti;
– ponujeno ceno;
– izpisek iz sodnega oziroma drugega
registra za pravno osebo, ki ne sme biti starejši od 30 dni;
– način in rok plačila ter način zavarovanja plačila;
– dokazilo o plačani varščini.
3. Pogoji za sodelovanje in postopek
prodaje na javnem razpisu
Na razpisu lahko sodelujejo domače
pravne in fizične osebe, ki plačajo varščino
v višini 10% od izklicne cene, na podračun
št. 01264 – 0100001228, odprt pri Upravi za
javna plačila Republike Slovenije.
Najboljšemu ponudniku bo varščina
brezobrestno všteta v kupnino. Ostalim ponudnikom bo varščina brezobrestno vrnjena
v roku 8 dni po končanem izboru najugodnejšega ponudnika.
Pisne ponudbe z dokazili je potrebno oddati osebno ali poslati s priporočeno pošiljko
s povratnico, do 22. 12. 2010, do 10. ure, na
naslov: Občina Logatec, Tržaška cesta 50
A, Logatec, s pripisom »Javni razpis nepremičnine – Ne odpiraj!«.
Javno odpiranje ponudb bo 22. 12. 2010,
ob 11. uri, v sejni sobi Občine Logatec, Tržaška cesta 50 A, Logatec.
Razpis ne zavezuje prodajalca, da bo
z najugodnejšem ali katerimkoli ponudnikom
sklenil pogodbo za prodajo nepremičnine iz
tega razpisa.
Prodajno pogodbo mora ponudnik skleniti najpozneje v osmih dneh po pozivu
k podpisu pogodbe. V primeru, da se izbrani ponudnik v osmih dneh od poziva k podpisu pogodbe ne odzove, se šteje, da je od
pogodbe odstopil, zaradi česar mu zapade
varščina v korist Občine Logatec.
Prenos lastništva nad predmetom prodaje se opravi po plačilu celotne kupnine in
drugih obveznosti kupca. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva prodane nepremičnine, razen stroškov vpisa v zemljiško
knjigo, nosi prodajalka.
Dodatne informacije in možnost ogleda po predhodnem dogovoru lahko dobite pri občinski upravi Občine Logatec, Tržaška cesta 50 A, Logatec ali na
tel. 01/759-06-18.
Občina Logatec
Št. 478-349/2010
Ob-7157/10
Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj,
objavlja na podlagi 63. in 44. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list. RS, št. št. 84/07, 94/07,
55/09 – odl. US in 100/09 in 49/10)

Stran

3078 /

Št.

100 / 10. 12. 2010

javno zbiranje ponudb
za ustanovitev stvarnih služnosti
za postavitev sončnih elektrarn
1. Naziv in sedež organizatorja: Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj,
matična številka: 5883598000, ID za DDV:
SI85675237.
2. Predmet služnostne pravice
Predmet ustanovitev služnostnih pravic
so primerne strešne površine in tisti deli
objektov ali funkcionalnih zemljišč, katerih
uporaba je potrebna izključno zgolj za postavitev in obratovanje mikro ali malih fotovoltaičnih elektrarn (v nadaljevanju: MFE)
na naslednjih nepremičninah:
– Športna dvorana Ljudski vrt, Župančičeva ulica 10, Ptuj,
– Zdravstveni dom Ptuj, Potrčeva
cesta 19a, Ptuj,
– Večnamenska dvorana Spuhlja, Spuhlja 12a, Ptuj,
– Zavod za šport Ptuj, Čučkova ulica 7,
Ptuj,
– Vrtec Spominčica, Potrčeva cesta 9,
Ptuj,
– Vrtec Trobentica, Slovenskogoriška
cesta 13, Ptuj,
– Vrtec Vijolica, Rogaška cesta 19, Ptuj,
– Vrtec Zvonček, Mlinska cesta 1b, Ptuj,
– Vrtec Deteljica, Mladinska ulica 2,
Ptuj,
– Vrtec Tulipan, Med vrti 2, Ptuj,
– OŠ Breg, Rogaška cesta 6, Ptuj,
– OŠ Mladika, Žnidaričevo nabrežje 1,
Ptuj,
– OŠ Grajena, Grajena 60, Ptuj,
– Gasilski dom Ptuj, Natašina pot 1a,
Ptuj,
– Lekarna Breg, Zadružni trg 9, Ptuj.
3. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
javnega zbiranja ponudb
Ustanovitev stvarnih služnosti. Lastnik
objektov bo za ustanovitev služnostnih pravic zaračunal nadomestilo v enkratnem znesku po podpisu pogodbe. V nadomestilo
niso vključeni stroški izgradnje, tekočega
vzdrževanja in stroški obratovanja MFE, ti
so izključno stvar in breme služnostnega
upravičenca.
Služnostna pravica se ustanovi za obdobje 25 let. Podrobnejši pogoji služnostnega
razmerja so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
4. Pogoji ustanovitve služnostnih pravic:
– služnostna pravica se lahko pridobi na
objektih, navedenih v točki 2 tega razpisa,
– ponudnik lahko predloži ponudbo ločeno za posamezen objekt ali predloži ponudbo za vse objekte, ki so predmet javnega
zbiranja ponudb,
– ponudnik je dolžan upoštevati tudi
pogoje, ki niso posebej opredeljeni v tem
pozivu, so pa sestavni del razpisne dokumentacije,
– plačilo nadomestila se opravi v roku
30 dni od sklenitve pogodbe oziroma izstavitve računa na transakcijski račun organizatorja javnega zbiranja ponudb. Plačilo
nadomestila v roku je bistvena sestavina
pogodbe. Kolikor uspeli ponudnik v dogovorjenem roku nadomestila ne plača, se mu
obračunajo zakonite zamudne obresti ali pa
se pogodba razveljavi.
5. Pogoji udeležbe v postopku
Ponudbo lahko dajo pravne osebe/samostojni podjetniki posamezniki, ki imajo
sedež na območju Republike Slovenije ali
v državah članicah EU, ob izpolnjevanju naslednjih pogojev:
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– ponudnik in njegov zakoniti zastopnik
(če gre za pravno osebo) ni bil pravnomočno
obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku: hudodelsko združevanje, sprejemanje podkupnine
pri volitvah, nedovoljeno sprejemanje daril,
nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine, dajanje podkupnine, sprejemanje
daril za nezakonito posredovanje in dajanje
daril za nezakonito posredovanje, goljufija,
poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi
posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih
obveznosti, pranje denarja,
– ponudnik in njegov zakoniti zastopnik
nista bila pravnomočno obsojena zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti
finančnih interesov Evropske skupnosti,
– proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek,
katerega posledica ali namen je prenehanje
poslovanja ponudnika, če poslovanje upravlja sodišče, da ni opustil poslovne dejavnosti ali je v katerem koli podobnem položaju,
če je bil uveden katerikoli drug postopek,
podoben navedenim postopkom v skladu
s predpisi države, v kateri ima sedež,
– ponudnik ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek
v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem in
da ni storil velike strokovne napake s področja predmeta javnega razpisa,
– izpolnjevanje obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi
s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež,
– veljavna registracija za opravljanje dejavnosti (proizvodnja električne energije)
v skladu s predpisi države članice, v kateri
je registrirana dejavnost o vpisu v register
poklicev ali trgovski register,
– ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred
izdajo potrdila ni imel blokiranega transakcijskega računa za več kot tri dni,
– ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred
izdajo obrazca ni imel dospele neporavnane
obveznosti v skladu z ZDavP-2 in z ZIZ,
– ponudnik ima na dan, ki je določen kot
rok za oddajo ponudb, poravnane vse obveznosti do Mestne občine Ptuj,
– potrdilo o vplačani varščini, ki znaša 10% ponujene vrednosti nadomestila
in mora biti nakazana na transakcijski račun Mestne občine Ptuj pri Banki Slovenije, št. 01296 – 0100016538. Neuspelemu
ponudniku se varščina vrne brezobrestno
v osmih dneh po končanem postopku javnega zbiranja ponudb, uspelemu pa poračuna
pri plačilu nadomestila po sklenjeni pogodbi.
Če uspeli ponudnik brez opravičenega vzroka odstopi od sklenitve pogodbe, varščina
zapade v korist Mestne občine Ptuj.
Ponudbe ponudnikov, ki ne izpolnjujejo
zgoraj navedene pogoje, se izločijo iz nadaljnjega postopka.
6. Vsebina ponudbe
Ponudba mora vsebovati:
– (OBR-1) – Prijava,
– (OBR-2) – Izjava,
– (OBR-3) – Pooblastilo za pridobitev
osebnih podatkov,
– (OBR-4) – Ponudba,
– potrdilo o registraciji,
– obrazec BON-2 oziroma BON-1/SP,
– potrdilo o vplačani varščini.
Potrdila ne smejo biti starejša od 30 dni
od datuma, določenega za oddajo po
nudbe.

Ponudba mora biti veljavna najmanj do
28. 2. 2011.
7. Merilo za ocenjevanje ponudb
Merilo za izbiro najugodnejše ponudbe
je najvišje ponujeno nadomestilo za ustanovitev služnosti.
V primeru pridobitve dveh enakih najugodnejših ponudb, bo naročnik izvedel pogajanja. Pogajanja se lahko izvedejo tudi
v primeru, ko najugodnejša ponudba ne
dosega ocenjene vrednosti nadomestila za
ustanovitev služnosti.
8. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
Ponudniki svoje pisne ponudbe v zaprti
kuverti pošljejo ali osebno oddajo, do vključno 30. 12. 2010, na naslov: Mestna občina
Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, z oznako »
Ne odpiraj – ponudba – postavitev MFE«.
Osebno prinesene ponudbe je treba do navedenega datuma oddati na Mestni občini
Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj.
Javno odpiranje ponudb bo dne 4. 1.
2011, ob 11 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 komisija
izloči in o tem obvesti ponudnika.
Organizator javnega zbiranja ponudb
lahko postopek zbiranja ponudb do sklenitve pravnega posla kadarkoli ustavi. Ponudnikom se v tem primeru povrnejo stroški
v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije, vplačana varščina pa
brezobrestno vrne.
Obveznost organizatorja javnega zbiranja ponudb, da sklene pogodbo je izključena. Organizator javnega zbiranja ponudb
si pridržuje pravico do nadaljnjih pogajanj
s ponudniki.
9. Dodatne informacije
Razpisna dokumentacija je zainteresiranim na voljo od dneva objave javnega
zbiranja ponudb do izteka razpisnega roka,
v času uradnih ur, na Oddelku za gospodarske javne službe, investicije, kakovost in
gospodarstvo Mestne občine Ptuj, Mestni
trg 1, 2250 Ptuj. Razpisna dokumentacija
je dosegljiva tudi na spletni strani Mestne
občine Ptuj: www.ptuj.si.
Ponudnikom se priporoča ogled dejanskega stanja v naravi.
Dodatne informacije v zvezi z javnim zbiranjem ponudb lahko zainteresirani dobijo
na naslovu: Alen Hodnik, tel. 02/748-29-69,
e-naslov: alen.hodnik@ptuj.si, v času uradnih ur Mestne občine Ptuj.
Mestna občina Ptuj
Št. 4780-929/2010-4
Ob-7190/10
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, objavlja na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in
38. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07, 94/07), Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2010 (Uradni
list RS, št. 7/10) in Programa prodaje finančnega in stvarnega premoženja Mestne
občine Ljubljana za leto 2010
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
Mestne občine Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja: Mestna občina Ljubljana, Mestni

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
trg 1, Ljubljana, mat. številka: 5874025, ID
št. za DDV: SI67593321.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb in
izhodiščna cena
Predmet javnega zbiranja ponudb je
poslovni prostor št. P01,v sklepu GURS
št. 02132-00831/2008-2 navedenega kot: št.
poslovnega prostora z id.št. 1740-1528-1,
v izmeri 29,32 m2, ki se nahaja v pritličju
objekta, na naslovu Lepodvorska ulica 3,
Ljubljana, in je v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljubljani vpisan v vložku 793,
k.o. Spodnja Šiška. Poslovni prostor v naravi predstavlja dva prostora in sanitarije.
Stavba, v kateri se poslovni prostor nahaja,
leži na parc. št. 1115, k.o. Spodnja Šiška.
Poslovni prostor je prazen.
Izhodiščna cena: 55.708,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na
promet nepremičnin.
3. Pogoji prodaje
3.1 Prodajna pogodba bo sklenjena
v obliki notarskega zapisa;
3.2 Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«;
3.3 Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija
ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika;
3.4 Izbrani ponudnik bo moral skleniti
prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika
oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. V nasprotnem primeru se
bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima
Mestna občina Ljubljana pravico zadržati
vplačano varščino;
3.5 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini
v pristojni zemljiški knjigi;
3.6 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena
sestavina pogodbe;
3.7 Kupec bo poleg ponujene kupnine
dolžan plačati še davek na promet nepremičnin, stroške notarskega zapisa pogodbe
ter stroške vknjižbe lastninske pravice na
svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi
pristojnega sodišča.
4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
4.1 Ponudnik je dolžan plačati varščino
v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine,
ki jo je potrebno plačati na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine
Ljubljana, št.: 01261-0100000114, sklic na
št. 000-431000. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti
v roku 30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.
4.2 Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO
oziroma matično številko, davčno številko,
številko transakcijskega računa, naziv in
naslov banke za vračilo varščine) in navedbo nepremičnine, na katero se ponudba
nanaša,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
objavljene izhodiščne cene nepremičnine,
– priloge iz točke 4.5. teh pogojev za
udeležbo na javnem zbiranju ponudb.
4.3 Ponudniki morajo oddati popolno
ponudbo z vsemi prilogami v roku 8 dni

Št.

od dneva objave javnega zbiranja ponudb.
V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa, je pristojna komisija ne bo upoštevala.
4.4 Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno po pošti, v zaprti ovojnici,
z oznako: »Ne odpiraj – Ponudba za nakup
nepremičnin Lepodvorska ulica 3 -P01«, na
naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestna
občina Ljubljana, Komisija za izvedbo postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Ljubljana, 1000 Ljub
ljana, Adamič-Lundrovo nabrežje 2.
4.5 Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe),
– priglasitveni list (samostojni podjetniki
posamezniki),
– overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ne starejši od 3 mesecev,
– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo o sprejemanju pogojev javne
ponudbe,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo
do 1. 9. 2011.
5. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše
podatke o predmetni nepremičnini in informacije za ogled predmetne nepremičnine,
dobijo interesenti na Mestni občini Ljubljana,
Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, tel. 01/306-10-24, kontaktna
oseba Anja Klavs Opsenica.
Ogled nepremičnine in dokumentacije
v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.
6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
6.1 Komisija bo odpirala prispele ponudbe dne 23. 12. 2010, s pričetkom ob 14.30,
v prostorih Mestne občine Ljubljana, Klub
15, Mestni trg 1, Ljubljana.
6.2 V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna Komisija ponudnike, ki so ponudili enako visoko
kupnino, v roku 10 delovnih dni, pozvala
k dopolnitvi ponudbe in z njimi opravila
pogajanja.
6.3 Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
v roku 30 dni po preteku roka za javno zbiranje ponudb.
6.4 Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ceno, je izključena. Župan oziroma imenovana Komisija s soglasjem župana lahko
ustavita začeti postopek razpolaganja do
sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na svetovnem spletu in na spletni
strani Mestne občine Ljubljana: http://www.
ljubljana.si /si/mescani/razpisi_natecaji/default.html.
Mestna občina Ljubljana
Št. 4780-929/2010-4
Ob-7191/10
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, objavlja na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in
38. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07, 94/07), Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2010 (Uradni
list RS, št. 7/10) in Programa prodaje finančnega in stvarnega premoženja Mestne
občine Ljubljana za leto 2010
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javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
Mestne občine Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, mat. številka: 5874025, ID št. za
DDV: SI67593321.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb in
izhodiščna cena
Predmet javnega zbiranja ponudb je garažni objekt, ki ga sestavljajo garaža št.
G-1, v skupni izmeri 24 m2, garaža št. G-2,
v skupni izmeri 28,20 m2 in garaža št. G-3,
v skupni izmeri 24 m2, vse v skupni izmeri
76,20 m2, ki se vse nahajajo na naslovu
Celovška cesta 140, Ljubljana, ležeče na
zemljišču parc. št. 160/9, k.o. Zgornja Šiška, katero je v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljubljani, vpisano v vložku
št. 4645, k.o. Zgornja Šiška. Garaže v naravi ležijo druga ob drugi v kletni etaži stanovanjskega bloka in imajo direkten vhod
po klančini.
Med Mestno občino Ljubljana in najemnikom Založba Krtina – zavod za založništvo,
raziskovalne in kulturne dejavnosti, Ljub
ljana, Hrenova ulica 16, Ljubljana, je sklenjena Najemna pogodba št. 4404-48/2004,
z dne 30. 7. 2004, za najem garaže št. G-1
in garaže št. G-2.
Izhodiščna cena: 38.500 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na
promet nepremičnin.
3. Pogoji prodaje
3.1 Prodajna pogodba bo sklenjena
v obliki notarskega zapisa;
3.2 Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«;
3.3 Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija
ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika;
3.4 Izbrani ponudnik bo moral skleniti
prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika
oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. V nasprotnem primeru se
bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima
Mestna občina Ljubljana pravico zadržati
vplačano varščino;
3.5 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini
v pristojni zemljiški knjigi;
3.6 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena
sestavina pogodbe;
3.7 Kupec bo poleg ponujene kupnine
dolžan plačati še davek na promet nepremičnin, stroške notarskega zapisa pogodbe
ter stroške vknjižbe lastninske pravice na
svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi
pristojnega sodišča.
4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
4.1 Ponudnik je dolžan plačati varščino
v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine,
ki jo je potrebno plačati na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine
Ljubljana, št.: 01261-0100000114, sklic na
št. 000-431000. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti
v roku 30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.
4.2 Zavezujoča ponudba mora vse
bovati:
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– podatke o ponudniku (ime, priimek
oziroma firmo, naslov oziroma sedež,
EMŠO oziroma matično številko, davčno
številko, številko transakcijskega računa,
naziv in naslov banke za vračilo varščine)
in navedbo nepremičnine, na katero se ponudba nanaša,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
objavljene izhodiščne cene nepremičnine,
– priloge iz točke 4.5. teh pogojev za
udeležbo na javnem zbiranju ponudb.
4.3 Ponudniki morajo oddati popolno
ponudbo z vsemi prilogami v roku 8 dni
od dneva objave javnega zbiranja ponudb.
V primeru, da ponudba ne bo oddana
v skladu z določili tega razpisa, je pristojna
komisija ne bo upoštevala.
4.4 Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno po pošti, v zaprti ovojnici,
z oznako: »Ne odpiraj – ponudba za nakup
nepremičnin Garaže na Celovški cesti 140«
na naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestna občina Ljubljana, Komisija za izvedbo postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Ljubljana, 1000
Ljubljana, Adamič-Lundrovo nabrežje 2.
4.5 Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe),
– priglasitveni list (samostojni podjetniki
posamezniki),
– overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ne starejši od 3 mesecev,
– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo o sprejemanju pogojev javne
ponudbe,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo
do 1. 9. 2011.
5. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše
podatke o predmetni nepremičnini in informacije za ogled predmetne nepremičnine,
dobijo interesenti na Mestni občini Ljub
ljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje
z nepremičninami, tel. 01/306-10-24, kontaktna oseba Anja Klavs Opsenica.
Ogled nepremičnine in dokumentacije
v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.
6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
6.1 Komisija bo odpirala prispele ponudbe dne 23. 12. 2010, ob 14. uri, v prostorih
Mestne občine Ljubljana, Klub 15, Mestni
trg 1, Ljubljana.
6.2 V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna Komisija ponudnike, ki so ponudili enako visoko
kupnino, v roku 10 delovnih dni, pozvala
k dopolnitvi ponudbe in z njimi opravila
pogajanja.
6.3 Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
v roku 30 dni po preteku roka za javno zbiranje ponudb.
6.4 Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ceno, je izključena. Župan oziroma imenovana Komisija s soglasjem župana lahko
ustavita začeti postopek razpolaganja do
sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na svetovnem spletu in na spletni
strani Mestne občine Ljubljana, http://www.
ljubljana.si /si/mescani/razpisi_natecaji/default.html.
Mestna občina Ljubljana
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Št. 3520-0001/09-695/11
Ob-7194/10
Na podlagi četrtega odstavka 31. člena
Zakona o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS) (Uradni list RS, št. 86/10) Občina
Preddvor objavlja
namero
o sklenitvi neposredne pogodbe
za ustanovitev stavbne pravice
1. Predmet objave: namera o sklenitvi
neposredne pogodbe za ustanovitev stavbne pravice z obveznostjo pridobitelja stavbne pravice, da na nepremičnini na kateri
se ustanovi stavbna pravica zgradi objekt
v skladu z razpisno dokumentacijo. Ostali
pogoji in merila so razvidni iz razpisne dokumentacije.
2. Ime in sedež razpisovalca: Občina
Preddvor, Dvorski trg 10, 4205 Preddvor.
3. Vrsta pravnega posla: ustanovitev
stavbne pravice za gradnjo objekta za potrebe vzgoje in izobraževanja in sklenitev
najemne pogodbe za isti objekt, oboje za
dobo do 31. 12. 2026.
4. Varščina
Zainteresirane pravne osebe morajo ponudbi priložiti za zavarovanje resnosti svoje ponudbe bančno garancijo ali
ustrezno zavarovalniško garancijo v višini
15.000,00 EUR.
Garancija mora biti izpolnjena na vzorcu
v razpisni dokumentaciji oziroma mora imeti
enako vsebino in mora biti veljavna 150 dni
od dneva odpiranja ponudb.
5. Pridobitev razpisne dokumentacije
Razpisna dokumentacija je ponudnikom
na voljo na spletni strani: www.preddvor.si.
Ponudniki lahko zahtevajo dodatna pojasnila najkasneje 6 dni pred rokom za oddajo
ponudb. Razpisovalec bo pojasnila objavil
na svoji spletni strani, www.preddvor.si. Pojasnila objavljena na spletni strani so sestavni del razpisne dokumentacije.
6. Oblika ponudbe in pogoji pod katerimi
ponudniki oddajo svoje ponudbe: ponudniki
oddajo svoje ponudbe po pogojih in v obliki
določeni v razpisni dokumentaciji.
7. Kraj in rok za predložitev ponudb
Ponudniki oddajo svoje ponudbe, eventuelne umike ter spremembe ponudb osebno, v sprejemni pisarni Občine Preddvor
Dvorski trg 10,4205 Preddvor, vsak dan,
med 9. in 13. uro, ali priporočeno po pošti,
na naslov Občine Preddvor Dvorski trg 10,
4205 Preddvor, s prispelostjo najkasneje do
7. 1. 2011, do 12. ure.
Ponudba se bo štela za pravočasno, če
bo osebno oddana ali bo prispela po pošti
do 7. 1. 2011, do 12. ure. Vse nepravočasno
oddane ponudbe bodo izločene iz nadaljnjega postopka in bodo neodprte vrnjene
ponudnikom, ne glede na razloge nepravočasne prispelosti.
8. Odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb bo javno dne 7. 1.
2011, ob 12.30, v sejni sobi (pritličje) Občine
Preddvor Dvorski trg 10, 4205 Preddvor.
Pooblaščeni zastopniki ponudnikov, ki se
izkažejo s pooblastilom, lahko na postopek
odpiranja podajo svoje pripombe.
9. Veljavnost ponudbe: ponudbe morajo biti veljavne najmanj 150 dni od dneva
odpiranje ponudb. Plačilo stavbne pravice
pa poravnano v skladu z določili razpisne
dokumentacije.
10. Ustavitev postopka: razpisovalec si
pridržuje pravico postopek ustaviti, če ugotovi, da na podlagi obstoječe razpisne doku-

mentacije ni pridobil medsebojno primerljivih
ponudb, ki jih ni možno oceniti, ali ni pridobil
nobene ustrezne ponudbe. Razpisovalec si
tudi pridržuje postopek ustaviti in zaključiti
brez sklenitve pogodbe s katerimkoli ponudnikom, če se v času trajanja postopka kakorkoli spremeni zakonodaja in spremenijo
pogoji, razpisovalec ni dolžan ponudnikom
povrniti nobenih stroškov v zvezi s pripravo
ponudb.
Občina Preddvor
Št. 430-28/2009
Ob-7195/10
Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4,
Postojna, na podlagi 29. in 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 86/10) in posamičnega programa
upravljanja s stvarnim premoženjem občine
v letu 2009 – št. 1, ki ga je sprejel župan Občine Postojna dne 21. 4. 2009, objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo gostinskega lokala v najem
1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Postojna, Ljub
ljanska cesta 4, 6230 Postojna.
2. Predmet oddaje v najem in opis predmeta, ki se oddaja v najem: nepremičnina,
ki se oddaja v najem v naravi predstavlja
gostinski lokal, v izmeri 49 m2, zastekljeno teraso, v izmeri 15,68 m2, z možnostjo
uporabe zunanjega letnega vrta, skladišče
embalaže v kleti, v izmeri 7,45 m2, skladišče
pijač v kleti, v izmeri 2,69 m2, prho v kleti,
v izmeri 1,13 m2, garderobo in WC za zaposlene, oboje v kleti, v izmeri 6,42 m2, ter
souporabo prostora za čistila v kleti, v izmeri
1,56 m2 in souporabo moškega in ženskega WC v kleti, v izmeri 12,32 m2. Gostinski
lokal, ki se daje v najem, se nahaja v objektu Knjižnice Bena Zupančiča Postojna, Trg
padlih borcev 5, Postojna, ki leži na parc.
št. 2605/11, k.o. Postojna, letni vrt pa na
delu parc. št. 2605/1 te k.o. Obratovanje
lokala bo predvidoma mogoče od januarja
2011. V lokalu ni nobenega premičnega inventarja. Lokal je najemnik dolžan opremiti
in usposobiti za obratovanje z lastnimi sredstvi. Vsa oprema, ki jo bo najemnik postavil
v lokalu, je njegova last.
3. Ponudbena cena – najemnina: najnižja
ponudbena cena – najemnina za nepremičnino iz prejšnje točke znaša 1.428,00 EUR
mesečno brez DDV. Uspeli ponudnik bo tisti,
ki bo organizatorju javnega zbiranja ponudb
ponudil najvišjo najemnino za mesečni najem ponujene nepremičnine, vendar najmanj
v višini ponudbene cene.
4. Vrsta pravnega posla: najemna pogodba se sklepa za obdobje 5 let z možnostjo podaljšanja.
5. Izbrani ponudnik nosi vse obratovalne
stroške, stroške rednega vzdrževanja, stroške uporabe stavbnega zemljišča, stroške
zavarovanj in druge stroške, za katere se
stranki dogovorita s pogodbo. Zavarovalne police, ki jih sklepa najemnik, se morajo vinkulirati v korist občine. Najemnik bo
moral najeto nepremičnino primerno urediti
in vzdrževati najeti lokal ter okolico, urediti
obratovalni čas najmanj v skladu z odpiralnim časom knjižnice, v kateri se gostinski
lokal nahaja in v skladu s predpisi, ki urejajo
obratovalni čas gostinskih obratov, gostom
ponuditi primerno gostinsko ponudbo (nudenje vseh vrst toplih in hladnih napitkov in pijač, nudenje slaščic in sladoleda) ter ravnati
v skladu z veljavno zakonodajo.
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6. Ponudniki jamčijo resnost ponudbe
z vplačilom varščine v višini 10% letne izhodiščne cene, tj. v višini 1.714,00 EUR, na račun Občine Postojna, št. 01294-0100016345,
s pripisom v rubriko »vrsta posla«, na prvi
dve mesti 88. Plačana varščina se uspelemu
ponudniku brez obresti vračuna v najemnino
in sicer v najemnino za zadnje leto najema,
neuspelim ponudnikom pa bo vrnjena brez
obresti v roku 8 dni od izdaje sklepa o izbiri
najugodnejšega ponudnika.
7. Način in rok plačila najemnine: najemnina se prične zaračunavati z dnem začetka obratovanja lokala. Najemnik mora
prvi mesečni obrok najemnine plačati v roku
8 dni po prejemu računa, ki se ga izstavi po
podpisu pogodbe, na račun Občine Postojna, št. 01294-0100016345. Plačilo prvega
obroka najemnine v prej določenem roku
je bistvena sestavina najemne pogodbe.
V primeru, da se plačilo ne izvede v roku,
se pogodba razdre, varščina pa zadrži. Vse
nadaljnje mesečne obroke najemnine je najemnik dolžan plačevati v roku, določenem
v najemni pogodbi in na transakcijski račun
naveden v pogodbi, sicer se pogodba razdre. Najemnina se letno usklajuje z indeksom cen življenjskih potrebščin v RS.
8. Drugi pogoji:
a) Najemojemalec najete nepremičnine
ne sme oddajati v podnajem.
b) Nepremičnina se najema po načelu
videno – najeto.
c) Ponudbe lahko predložijo samostojni
podjetniki in pravne osebe, ki izpolnjujejo
pogoje za pridobitev nepremičnine na območju Republike Slovenije in so registrirane
za opravljanje gostinske dejavnosti.
9. Vsebina ponudbe: pisna ponudba za
najem nepremičnine mora vsebovati naslednje:
– podatke o ponudniku s točnim naslovom, če je ponudnik fizična oseba;
– firmo in sedež ponudnika, če je ponudnik pravna oseba;
– EMŠO oziroma matično številko ter
davčno številko oziroma ID številko za
DDV;
– kontaktno telefonsko številko ponud
nika;
– ponujeno ceno;
– potrdilo o vplačani varščini;
– izpis iz sodnega registra, ki ne sme biti
starejši od 30 dni in izkazuje dejansko stanje za pravne osebe oziroma priglasitveni
list DURS in fotokopijo osebne izkaznice za
samostojne podjetnike;
– dokazilo, da je ponudnik registriran za
opravljanje gostinske dejavnosti,
– izjavo ponudnika, da je seznanjen in da
se strinja s pogoji in navedbami v razpisu;
– številko transakcijskega oziroma osebnega računa ponudnika, na katerega se
vrne vplačana varščina v primeru neuspele
ponudbe;
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
(tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga
izdajo institucije v njegovi državi, ki so enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor
takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno
izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja,
da ima plačane davke in prispevke), pri čemer potrdilo ne sme biti starejše od 15 dni;
– potrdilo banke, da v zadnjih šestih mesecih ponudnik ni imel blokade TRR (tuja
pravna oseba mora predložiti potrdilo, ki jih
izdajo institucije v njegovi državi, ki so ena-
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kovredne institucijam, od katerih se zahtevajo potrdila za slovenske pravne osebe,
kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa
lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero
pod kazensko in materialno odgovornostjo
izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel
blokade TRR);
– pisno izjavo ponudnika, da ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku
ali likvidacijskem postopku, da ni prenehal
poslovati na podlagi sodne in druge prisilne odločbe ter da ima poravnane poslovne
obveznosti.
Ponudniki so dolžni ponudbo oddati na
obrazcih razpisne dokumentacije, ki jo lahko brezplačno dvignejo na sedežu občine
(sprejemno-informacijska pisarna, soba
št. 3/2) ali na spletni strani, www.postojna.si
med aktualnimi razpisi.
10. Postopek zbiranja ponudb in izbire
najugodnejšega ponudnika:
a) pisne ponudbe v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za najem gostinskega lokala v objektu Trg padlih borcev
5, Postojna« naj ponudniki oddajo v sprejemno-informacijski pisarni Občine Postojna
(pritličje, pisarna št. 3/2) ali pošljejo priporočeno na naslov: Občina Postojna, Ljub
ljanska 4, 6230 Postojna. Na hrbtni strani
morata biti navedena naziv in naslov pošiljatelja.
b) Rok za zbiranje ponudb je vključno do
23. 12. 2010 do 12. ure.
c) Ponudba mora biti veljavna najmanj
60 dni od oddaje ponudbe.
d) Odpiranje ponudb, ki ne bo javno in
postopek za izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila posebna komisija, imenovana
s strani župana.
V primeru, da dva ali več ponudnikov
ponudijo enako ceno, jih lahko komisija pozove k dopolnitvi ponudb ali z njimi opravi
pogajanja. Po zaključku postopka komisija predlaga županu končno odločitev.
e) Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih
ponudb, bodo pozvani k dopolnitvi, če ponudba vsebuje vse elemente ponudbe, ima
pa pomanjkljivo dokumentacijo. Kolikor ponudba tudi v roku, določenem za dopolnitev,
ne bo popolna, ne bo upoštevana.
f) Ponudbe, ki bodo nižje od ponudbene cene, ali ki bodo prispele po preteku
razpisnega roka, ali bodo v nasprotju s pogoji razpisa in ponudbe, za katere ne bo
vplačana varščina, se ne bodo upoštevale.
Upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo
enake ali višje od ponudbene cene. Izbran
bo ponudnik, ki bo izpolnjeval pogoje in ki
bo ponudil najvišjo ceno. Ponudbe, ki bodo
prispele po roku za oddajo ponudb, bodo
zapečatene vrnjene ponudniku.
g) Najugodnejši ponudnik bo izbran najkasneje v roku 10 dni po izteku roka za
zbiranje ponudb. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni najpozneje v 15 dneh po sprejemu
odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika.
Izbrani ponudnik bo moral v roku 30 dni
po pravnomočnosti sklepa o izbiri z Občino
Postojna skleniti najemno pogodbo, v nasprotnem primeru se šteje, da je odstopil
od namere za sklenitev pravnega posla in
se vplačana varščina zadrži, občina pa lahko k podpisu pogodbe pozove naslednjega
najugodnejšega ponudnika.
h) Obveznost najemodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je izključena oziroma lahko komisija s soglasjem župana postopek
ustavi do sklenitve pravnega posla. Občina
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lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek oddaje v najem,
ne da bi za to navedla razloge. Ob morebitni
ustavitvi postopka se vplačane varščine vrnejo ponudnikom.
i) Ogled nepremičnine je možen ob predhodni najavi. Podrobnejše informacije dobite
na tel. 05/72-80-783, kontaktna oseba Robert Ozbič.
Občina Postojna
Št. 478-76/2010
Ob-7218/10
Na podlagi 20. in 22. člena Zakona
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 86/10) ter v skladu s 44. členom Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07 in spremembe) Občina Jesenice, Cesta železarjev 6,
Jesenice, objavlja
poziv za javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Občina Jesenice, Cesta
železarjev 6, 4270 Jesenice.
II. Predmet prodaje
Predmet prodaje je nepremičnina s parc.
št.:
– 429/31, travnik, v izmeri 11 406 m2,
vpisana pri vl. št. 69, k.o. Hrušica (nastala
iz parc. št. 429/4, k.o. Hrušica).
Predmetna nepremičnina predstavlja
stavbno zemljišče, ki leži v območju Plavškega travnika II, med avtocesto Lipce –
Hrušica in Savo Dolinko, v neposredni bližini
bivšega mejnega prehoda Karavanke, tik ob
cesti, ki vodi preko avtoceste na deponijo
Mala Mežaklja – naselje Hrušica.
Dostop na predmetno nepremičnino je
mogoče urediti iz kategorizirane javne ceste, Hrušica – Spodnji Plavž, št. 653611.
Za priključitev predmetne nepremičnine na
komunalno opremo bo kupec poskrbel sam
– na lastne stroške.
V skladu z veljavnimi prostorskimi akti
Občine Jesenice leži nepremičnina s parc.
št. 429/31, k.o. Hrušica, v območju J1/T1/2
– OPPN, podrobnejša namenska raba: F –
območje med Savo in avtocesto (območje
urejanja z OPPN).
III. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnega premoženja – Prodajna pogodba
v pisni obliki.
IV. Izhodiščna cena
Izhodiščna cena za nepremičnino
s parc. št. 429/31, k.o. Hrušica, znaša
399.210,00 EUR.
V izhodiščno ceno ni vključen 20% davek na dodano vrednost (DDV), ki bremeni
izbranega ponudnika oziroma kupca.
V. Način in rok plačila kupnine: izbrani
ponudnik je dolžan plačati kupnino v 8 dneh
od izstavitve računa s strani prodajalca,
katerega bo prodajalec izstavil na podlagi
prodajne pogodbe, podpisane s strani obeh
pogodbenih strank. Plačilo celotne kupnine
v navedenem roku je bistvena sestavina
prodajne pogodbe. Položena varščina se
izbranemu ponudniku všteje v kupnino.
VI. Rok za oddajo ponudb: rok za oddajo ponudb je torek, 11. 1. 2011, do 14. ure.
Javno odpiranje ponudb bo potekalo dne
12. 1. 2011, ob 16. uri, v konferenčni sobi,
klet, Občine Jesenice, Cesta železarjev 6,
Jesenice. O dokončni izbiri najugodnejšega
ponudnika bodo ponudniki obveščeni v roku
8 dni od dneva odpiranja ponudb, oziroma
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od izvedbe postopka dodatnih pogajanj ali
izvedbe postopka javne dražbe (zaprta javna dražba).
VII. Višina varščine: ponudniki, ki želijo sodelovati v javnem zbiranju ponudb,
so dolžni, najkasneje en dan pred iztekom
roka za vložitev ponudbe, položiti varščino,
kot garancijo za resnost ponudbe. Varščina znaša 10% od ponujene cene (cene, ki
jo ponudnik ponudi v svoji ponudbi, brez
DDV) za predmetno nepremičnino. Varščino morajo ponudniki vplačati na podračun EZR Občine Jesenice, odprt pri Banki
Slovenije, št.: 01241-0100007593, sklic 18
75400-7221002-47876011, s pripisom »varščina za javno zbiranje ponudb – nepremičnina s parc. št. 429/31, k.o. Hrušica, Plavški
travnik II«. Plačana varščina bo izbranemu
ponudniku vračunana v ceno, neizbranim
ponudnikom pa bo vrnjena, brez obresti,
v roku 8 dni od dneva odpiranja ponudb,
oziroma od izvedbe postopka dodatnih pogajanj ali izvedbe postopka javne dražbe
(zaprta javna dražba).
VIII. Oblika in pogoji, pod katerimi mora
ponudnik predložiti ponudbo
V postopku javnega zbiranja ponudb lahko sodelujejo pravne osebe, samostojni podjetniki in fizične osebe, ki v skladu s pravnim
redom Republike Slovenije lahko pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah na
območju Republike Slovenije. V postopku
lahko sodelujejo samo osebe, ki bodo prevzele pripravljeno Razpisno dokumentacijo
– nepremičnina s parc. št. 429/31, k.o. Hrušica, Plavški travnik II in bodo pravočasno
položile varščino, skladno z razpisom. Ponudniki naj predložijo svoje ponudbe v zaprti
kuverti, z oznako »Ne odpiraj – Ponudba za
odkup nepremičnin – nepremičnina, s parc.
št. 429/31, k.o. Hrušica, Plavški travnik II«,
in sicer v sprejemno pisarno Občine Jesenice ali priporočeno po pošti, na naslov:
Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270
Jesenice. Na zaprti kuverti naj ponudniki
navedejo tudi ime, točen naslov, ter e-mail
pošiljatelja.
Dokazila, ki jih mora vsebovati ponudba, posebni pogoji in zahteve, ki jih morajo
izpolnjevati ponudniki, kakor tudi merila za

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
izbiro najugodnejše ponudbe ter specifični
podatki o nepremičnini, ki je predmet javnega zbiranja ponudb, so razvidni iz razpisne
dokumentacije. Razpisno dokumentacijo interesenti prevzamejo na Občini Jesenice,
Sprejemna pisarna, vsak delovni dan, in sicer od dneva objave javnega razpisa dalje.
Iz ponudbe ponudnika mora biti razviden
čas veljavnost ponudbe, in sicer mora biti
ponudba veljavna najmanj 60 dni od dneva
odpiranja ponudb.
Občina Jesenice si po prejemu pravočasnih in popolnih ponudb pridržuje pravico,
da kolikor je to potrebno, s ponudniki izvede
dodatna pogajanja (z vsemi, ki so predložili
pravočasne in popolne ponudbe). Kdaj se
lahko izvedejo pogajanja je določeno v Navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe,
ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
Ne glede na navedeno si Občina Jesenice,
v primeru več najugodnejših ponudb, pridržuje pravico izvesti javno dražbo in sicer
s ponudniki, katerih ponudbe so najugodnejše (zaprta javna dražba).
Če v postopku javnega zbiranja ponudb
v roku ne prispe nobena ponudba oziroma
nobena ponudba ni pravočasna ali popolna
ali ne bo dosežena vsaj izhodiščna cena
za predmetno nepremičnino, se šteje, da je
bilo javno zbiranje ponudb neuspešno razen, če navodila ne določajo drugače.
Postopek javnega odpiranja ponudb in
izbiro najugodnejšega ponudnika vodi Komisija za javno zbiranje ponudb, ki jo imenuje
župan Občine Jesenice. Pristojna komisija
lahko, s soglasjem župana Občine Jesenice, postopek prodaje ustavi vse do sklenitve
prodajne pogodbe.
IX. Dodatne informacije o nepremičnini
Za vse dodatne informacije v zvezi
s prodajo nepremičnine lahko pokličete na
tel.04/58-69-280, in sicer v času uradnih ur,
od dneva objave poziva do 10. 1. 2011.
Razpisna dokumentacija – nepremičnina, s parc. št. 429/31, k.o. Hrušica, Plavški
travnik II, je ponudnikom na voljo v sprejemni pisarni Občine Jesenice, in sicer od
dneva objave tega poziva do dneva oddaje
ponudb.
Občina Jesenice
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Evidence sindikatov
Št. 101-71/2010-3
Ob-6993/10
Pravila Sindikata delavcev družbe za
državne ceste d.o.o., ki so v hrambi pri
Upravni enoti Ljubljana, Izpostavi Vič – Rudnik, na podlagi odločbe, št. 024-1/98, z dne
3. 7. 1998 in vpisana v evidenco statutov
sindikatov, pod zaporedno številko 122, se
z dnem 5. 10. 2010 izbrišejo iz evidence
statutov sindikatov.
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Objave gospodarskih družb
Ob-7145/10
Uprava družbe Hit Alpinea d.d. v skladu
s 320. členom ZGD-1, objavlja ugotovitve
posebnega revizorja Dragana Martinovića,
revizijska družba UHY Revizija in svetovanje d.o.o., glede vodenja posameznih poslov družbe Hit Alpinea d.d., v obdobju od
17. 8. 2006 do 31. 12. 2009, s posebnim
poudarkom na preveritvi sponzorskih pogodb, donatorskih pogodb in poslov v zvezi
z investicijami, predvsem v Hotelu Špik.
Celotno poročilo se nahaja na sedežu
družbe.
Ugotovitve na podlagi opravljenih postopkov so sledeče:
a) Družba v obdobju od leta 2006 do
2009 ni dosegala planiranih prihodkov (razen v letu 2006) in čistega poslovnega izida
družbe, izstopata zlasti leti 2008 in 2009;
posledično so se poslabšali kazalci likvidnostnega in finančnega položaja družbe.
Neugodna struktura virov financiranja družbe, ki je povezana z izgubami v poslovanju
ter investiciji v dograditev in prenovo Hotela
Špik (investicija financirana s tujimi viri), bo
povzročala likvidnostne težave v poslovanju družbe, situacija se lahko zaostri kolikor
poslovne banke ne bodo podaljševale kratkoročnih posojil.
b) Obseg poslovanja in rezultati poslovanja družbe v obdobju od leta 2006 do 2009
so pomembno slabši od poslovanja primerljivega podjetja Sava Hoteli d.d.
c) Dejanska vrednost investicije v prenovo in dograditev Hotela Špik pomembno
presega predračunsko vrednost investicije.
Družba ne razpolaga (zapisniki z gradivi
za seje nadzornega sveta družbe) z nekaterimi informacijami in podlagami, ki jih je
sprejemal nadzorni svet družbe (investicijski program z dne 1. 8. 2007, podlage za
izbor inženiring izvajalca, podlage za izbor
izvajalca GOI – stari Špik). Prekoračitve vrednosti investicije so zlasti pomembne na
gradbeno obrtniških delih na novem Špiku,
opremi novega pa tudi starega Špika ter na
področju inženiring storitev. Nadzorni svet
družbe NI obravnaval končnega obračuna
investicije, višine prekoračitev posameznih
postavk investicije del ter njihovih razlogov.
Zaradi pomembno prekoračenih predračunskih vrednosti investicije ŠPIK ocenjujemo izvedbo investicije kot negospodarno.
V zvezi s predmetno investicijo bi opozorili
še na problematiko nezagotovljenih lastnih
virov investicije, o čemer je podal poročilo
neodvisni revizor z dne 14. 10. 2010.
d) V letu 2008 in 2009 beleži družba pomembno povečanje stroškov storitev, ki so
posledica sklenjenih svetovalnih, sponzorskih in drugih pogodb v letih 2008 in 2009;
obseg stroškov storitev presega planirane
postavke storitev (zlasti reklama in propaganda) in je nesorazmeren z obsegom in
rezultati poslovanja družbe v letih 2008 in
2009. Zaradi navedenega, tudi v povezavi
s točko a in b tega poročila, ocenjujemo poslovanje družbe, zlasti v letih 2008 in 2009,
kot negospodarno.
Hit Alpinea d.d.
mag. Miran Čurin
direktor

Ob-7147/10
Tkanina, d.d. Ljubljana, Wolfova
10/a, na podlagi tretjega in četrtega odstavka 532. člena Zakona o gospodarskih
družbah – 1 objavlja, da ji je delničar Labod in, d.o.o. Dalmatinova 2, Ljubljana,
dne 26. 11. 2010 prodal 15.633 delnic
z oznako TKAR, kar predstavlja vse delnice TKAR, katerih imetnik je bila družba
Labod in d.o.o., s čemer ta družba ni več
imetnica 30% vseh delnic izdajatelja Tkanina, d.d. Ljubljana.
Tkanina, d.d. Ljubljana
Saša Čermelj
direktorica
Ob-7226/10
Prevajanje PRELEST, Tanja Dabanović, s.p., Gosposvetska cesta 84, matična številka 1476017000, davčna številka
SI59811951, skladno z drugim odstavkom
72. člena Zakona o gospodarskih družbah
(ZGD-1), vse poslovne partnerje in ostalo zainetersirano javnost obveščam, da se
bo izvršilo statusno preoblikovanje podjetnika v smislu 673. člena ZGD-1, v zvezi
s 667. členom ZGD-1 in na podlagi katerega
bo izvršen prenos celotnega podjetja podjetnika na prevzemno gospodarsko družbo PRELEST, prevajanje in izobraževanje
d.o.o., Gosposvetska cesta 84, Maribor,
matična številka 3855694000, davčna številka 17619637, kot to določa že navedeni
673. člen ZGD-1, in sicer po preteku 3 mesecev, šteto od dneva objave tega obvestila
v Uradnem listu RS.
Prevajanje PRELEST,
Tanja Dabanović s.p.
Ob-7137/10
Likvidacijski upravitelj družbe Avtohiša Moste, trgovina z avtomobili in storitve, d.o.o. Ljubljana – v likvidaciji, Kajuhova ulica 32A, 1000 Ljubljana, matična
številka 1519077, na podlagi pooblastil iz
412. člena ZGD-1, objavlja obvestilo in poziv upnikom:
1. Skupščina družbe Avtohiša Moste,
trgovina z avtomobili in storitve, d.o.o. Ljub
ljana – v likvidaciji, Kajuhova ulica 32A,
1000 Ljubljana, matična številka 1519077,
je dne 15. 10. 2010, sprejela sklep o prenehanju družbe in začetku postopka redne
likvidacije.
2. Za likvidacijskega upravitelja je bila
imenovana družba Skupina Claas d.d.
Ljubljana, Zaloška cesta 171, 1000 Ljub
ljana kot likvidacijsko podjetje.
3. Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom opr. št. Srg 2010/38819, z dne 9. 11.
2010, v sodni register vpisalo začetek redne likvidacije nad družbo Avtohiša Moste,
trgovina z avtomobili in storitve, d.o.o. Ljub
ljana – v likvidaciji, Kajuhova ulica 32A,
1000 Ljubljana.
4. Upniki družbe Avtohiša Moste, trgovina z avtomobili in storitve, d.o.o. Ljubljana –
v likvidaciji, Kajuhova ulica 32A, 1000 Ljub
ljana, se pozivajo, da v roku 30 dni od dneva
objave tega poziva v Uradnem listu RS,
prijavijo svoje terjatve do družbe v likvidacij,
in jih v dveh izvodih, s priloženimi dokazili

o temelju in višini terjatev, pošljejo s priporočeno pošto na naslov Skupina Claas d.d.
Ljubljana, Zaloška cesta 171, 1000 Ljub
ljana, s pripisom: prijava terjatve.
5. Likvidacijski upravitelj vse dolžnike
družbe v likvidaciji poziva, da nemudoma
poravnajo svoje obveznosti do družbe v likvidaciji.
Likvidacijski upravitelj
Skupina Claas d.d.
izvršni direktor
mag. Mirko Bogomir Miklič
Ob-7203/10
Likvidacijski upravitelj zavoda Zavod
za promocijske dejavnosti mladih Prodem
– v likvidaciji, Kolodvorska cesta 8, 1230
Domžale, z matično številko 1799479000,
z davčno številko SI66137381, v skladu
s 412. členom Zakona o gospodarskih
družbah (ZGD-1) in na podlagi sklepa Srg
2010/44833 z dne 3. 12. 2010, s katerim
je Okrožno sodišče v Ljubljani v register
vpisalo začetek redne likvidacije, objavlja
poziv upnikom zavoda, da v roku 30 dni
po objavi tega poziva v Uradnem listu RS
prijavijo svoje terjatve likvidacijskemu upravitelju Tomu Pavliču, na naslov: Zavod za
promocijske dejavnosti mladih Prodem
– v likvidaciji, Kolodvorska cesta 8, 1230
Domžale. Terjatve naj se prijavijo pisno in
skupaj z dokumentacijo, ki izkazuje utemeljenost terjatve.
Zavod za promocijske dejavnosti
mladih Prodem – v likvidaciji
Tomo Pavlič, likvidacijski upravitelj

Sklepi o povečanju
in zmanjšanju kapitala
Ob-7149/10
V skladu s 520. členom ZGD-1, družba
Geo inženiring geodetske storitve, d.o.o.,
Žalec, Šlandrov trg 20, Žalec, matična številka 5578426, objavlja sklep: osnovni kapital
se po postopku rednega zmanjšanja osnovnega kapitala zmanjša iz 192.111,01 EUR
za 146.442,01 EUR tako, da po zmanjšanju
znaša 45.669,00 EUR.
Direktor družbe poziva vse upnike, da
se zglasijo pri družbi in izjavijo, ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala
družbe.
Geo inženiring d.o.o. Žalec
direktor: Božidar Razlag
Ob-7150/10
V skladu s 520. členom ZGD-1 in na podlagi sklepa skupščine družbe z dne 19. 11.
2010 direktor družbe objavlja sklep: Osnovni kapital družbe REN'S, trgovina, turizem,
komercialne in svetovalne storitve, d.o.o.,
Kovačičeva ulica 36c, 6000 Koper, matična
št. 5842689000, se zaradi izstopa družbenice Janje Žagar zmanjša iz 20.865,00 EUR
za 10.432,50 EUR, tako da po zmanjšanju
znaša 10.432,50 EUR.
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Direktor družbe poziva vse upnike, da
se zglasijo pri družbi in izjavijo, ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala
družbe.
REN'S d.o.o.
direktor družbe
Marino Smilovič
Ob-7151/10
Zaradi izstopa družbenika se osnovni kapital, ki skladno z Zakonom o uvedbi eura
znaša 37.890,00 EUR (prej 9.100.000,00
SIT) in je v celoti vplačan v korist družbe, zmanjša za znesek v nominalni višini
37.806,64 EUR, kar predstavlja poslovni delež, ki je prenehal.
Osnovni kapital družbe se z denarnim
vplačilom družbenika Vika Kvedra na račun
družbe poveča za 7.416,64 EUR in po dokapitalizaciji znaša 7.500,00 EUR.
Družbenik je dolžan sredstva za dokapitalizacijo vplačati na račun družbe najkasneje do 30. 9. 2008.
V osnovnem kapitalu družbe po izvedenem povečanju kapitala družbenik družbe razpolaga s poslovnim deležem v nominalni višini 83,36 EUR (prej 20.000,00
SIT in poslovnim deležem v nominalni višini
7.416,64 EUR.
Družbenik istočasno sprejme sklep
o združitvi dosedanjega poslovnega deleža, kot ga poseduje z novim pridobljenim poslovnim deležem, tako da družbenik
Viko Kveder poseduje en poslovni delež
v višini, ki nominalno znaša 7.500,00 EUR,
kar predstavlja 100% celotnega kapitala
družbe.
Poslovodja družbe ADRIATIC SAFARI
– d.o.o. Portorož skladno z določilom člena
520/II poziva upnike družbe, da se v roku
8 dni od objave tega sklepa zglasijo na
poslovnem naslovu družbe in izjavijo, ali
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soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala družbe.
ADRIATIC SAFARI – d.o.o.
Portorož

Sklici skupščin
Ob-7249/10
Prekilc
Uprava družbe Opalit, poslovne storitve
d.d. preklicuje sklic 8. seje skupščine delniške družbe Opalit d.d., ki je bila sklicana za
dne 3. 1. 2011, ob 9. uri, v odvetniški pisarni
Borisa Grobelnika, Dalmatinova 11, Ljub
ljana, in katere sklic je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 97/10 z dne 3. 12. 2010.
Opalit d.d.

Razširitve dnevnih redov
Ob-7252/10
Na podlagi točke VII/3 statuta družbe
IBT projektiranje in inženiringi d.d. Trbovlje,
Gimnazijska c.16 in v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah, uprava družbe dopolnjuje sklic skupščine z razširitvijo
dnevnega reda k 15. skupščini podjetja IBT
projektiranje in inženiringi d.d.
Razširitev dnevnega reda:
1. Podaljšanje mandata članoma nadzornega sveta Antonu Odlazku in Petru Golobu.
Predlog sklepa: Antonu Odlazku in Petru
Golobu se podaljša članstvo v nadzornem
svetu podjetja IBT preojektiranje in inženiringi d.d. v nov mandat, v trajanju 4 let.
IBT projektiranje in inženiringi d.d.
Matjaž Odlazek, direktor
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Zavarovanja terjatev
SV 2046/2010
Ob-7153/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, notarke Ines Bukovič iz
Maribora, opr. št. SV 2046/2010 z dne 8. 11.
2010, je stanovanje številka 1, v pritličju,
v skupni izmeri 27,91 m2, v stanovanjski
stavbi, na naslovu Pušnikova ulica 17, Maribor, na parceli številka 1465, trenutno še
vpisani pri vložku številka 692, k.o. 660 Studenci, last zastavitelja Šerbinek Darka, zastavljeno v korist upnice Banke Sparkasse
d.d., za zavarovanje denarne terjatve v višini 98.500,00 EUR s pp.
SV 1245/2010
Ob-7154/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 1245/2010 z dne
2. 12. 2010 – aneks št. 2, k pogodbi o dolgoročnem potrošniškem kreditu z valutno
klavzulo št. 115009 in sporazum o zavarovanju denarne terjatve v skladu z 250. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju sta
upnica Raiffesen Banka d.d., Zagrebška
cesta 076, 2000 Maribor, ter dolžnik in zastavitelj Danijel Frangež, stanujoč Maribor,
Dvorakova ulica 8, določila, da se v osnovni pogodbi o dolgoročnem potrošniškem
kreditu z valutno klavzulo št. 115009, ki
je bila sklenjena v tukajšnji notarski pisarni, pod opr. št. SV 1993/2007, dne 26. 11.
2007, določi nova glavnica, ki sedaj znaša
77.440,09 CHF s pripadki oziroma v protivrednosti EURA po tečajnici Banke Slovenije – referenčnem tečaju ECB za CHF na dan
30. 11. 2010 znaša terjatev 58.729,03 EUR
s pripadki, prav tako pa sta upnica in dolžnik
še določila, da se spremeni obrestna mera
po kreditni pogodbi, ki sedaj znaša (6M-LIBOR/CHF) + 1,80% letno ter da se spremeni
zapadlost terjatve, in sicer je zapadlost terjatve dne 23. 11. 2011, ko zapade v plačilo celotna terjatev upnice (glavnica kredita skupaj

z obračunanimi obrestmi v času moratorija).
Terjatev upnice Raiffeisen Banka d.d. zoper
dolžnika in zastavitelja Frangež Danijela je
že bila zavarovana z rubežem nepremičnine, ki še ni vpisana v zemljiško knjigo,
in sicer podstrešja stanovanjskega bloka,
v Mariboru, Dvorakova ulica 6 in 8, v skupni
izmeri 293,93 m2, ki stoji na parc. št. 265,
pripisani pri vl. št. 2022, k.o. 659 Tabor, na
podlagi notarskega zapisa pogodbe o dolgoročnem potrošniškem kreditu z valutno klavzulo št. 115009 in sporazuma o zavarovanju denarne terjatve v skladu z 250. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju, sestavljene
v tukajšnji notarski pisarni dne 26. 11. 2007,
pod opr. št. SV 1993/2007.
SV 1304/2010
Ob-7230/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marije Murnik iz
Kranja, opr. št. SV 1304/2010 z dne 3. 12.
2010, je bilo stanovanje št. 14, v 3. nadstropju, v neto tlorisni površini 59.30 m2, ki se
nahaja v stanovanjski stavbi, na naslovu
Kovorska cesta 21, Tržič, stoječi na parc.
št. 226/3, k.o. Bistrica, vpisani v zemljiški
knjigi Okrajnega sodišča v Kranju, pri vl.
št. 567, last zastaviteljice Simone Klemenc,
Kovorska cesta 21, Tržič, na podlagi prodajne pogodbe, z dne 24. 12. 2002, ki jo je kot
kupovalka sklenila s prodajalko Radmilo Subotić, Kovorska cesta 21, Tržič, zastavljeno
v korist zastavne upnice Gorenjske banke
d.d., Kranj, Bleiweisova cesta 1, Kranj, matična številka 5103061000, za zavarovanje
denarne terjatve v znesku 40.000,00 EUR,
z obrestmi po obrestni meri 6-mesečni Euribor in obrestni pribitek v višini 3.20% letno, z zapadlostjo zadnjega obroka glavnice 31. 12. 2020 ter z ostalimi pogoji,
razvidnimi iz pogodbe o kreditu občanu
z referenčno obrestno mero številka 641 –
76414398014932.
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Objave sodišč
Izvršbe
In 160/2009
Os-7048/10
V izvršilni zadevi upnika Skupnost etažnih lastnikov Gradišče S.1. Maribor, Razlagova 5, Maribor, ki ga zastopa odvetnik
Damijan Kocbek iz Maribora, proti dolžniku Andreju Prahu, Razlagova 3, Maribor,
zaradi izterjave denarne terjatve v znesku
666,72 EUR s pripadki, se na podlagi sklepa o izvršbi, opr. št. 0440 In 160/2009 z dne
23. 9. 2010 zarubi nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, stanovanje, št. 11,
v izmeri 71,11 m2, v petem nadstropju, stanovanjske hiše, v Mariboru, Razlagova 3,
last dolžnika.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 11. 11. 2010

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 3992/2010
Os-6826/10
Okrajno
sodišče
v
Domžalah,
na predlog predlagateljev Iztok Mahorič in
Kristina Sobočan, oba Kidričeva 79, Trzin,
objavlja začetek postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine – kupne pogodbe,
št. 030203/44 – 121 z dne 5. 10. 1987, sklenjena med prodajalcem Gorica n.sol.o. Nova
Gorica, Tolminskih puntarjev 12 in Mahorič
Iztok ter Sobočan Kristina, oba Reška 35,
Ljubljana, kot kupcema.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se je
izgubil, je bila vrstna hiša št. 44, stoječa
na parc. št. 808/22, k.o. Trzin, ter 1/46, zaklonišča za 100 oseb stoječega na parc.
št. 808/51, k.o. Trzin.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljev za vsakega do ene
polovice, na podlagi listine, katere vzpostavitev se zahteva.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljev
postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 10. 11. 2010
Dn 8018/2009
Os-6758/10
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici svetnici mag. Bojani Štrukelj Petovič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
postopka Klavdijo Šavron, Gradin 1a, Gračišče, ki ga zastopa odvetnik Igor Kocjančič
iz Kopra, o predlogu za dopolnitev zemljiške
knjige, dne 4. 11. 2010, sklenilo:
uvede se postopek dopolnitve zemljiške
knjige za nepremičnino, s parc. št. 1713/202,
gozd, v izmeri 5780 m2, k.o. Gradin, pri kateri je z verjetnostjo izkazana lastninska pravica Klavdija Šavrona, Gradin 1a, Gradišče,
EMŠO 2503957500197, do celote.

Imetnike lastninske pravice na navedeni
nepremičnini se poziva, da v dveh mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o pravici, navedeni v oklicu o začetku postopka dopolnitve zemljiške knjige.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 4. 11. 2010
Dn 8020/2009
Os-6759/10
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici svetnici mag. Bojani Štrukelj Petovič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
postopka Virginiji Šavron, Gradin 2, Gradišče, ki jo zastopa odvetnik Igor Kocjančič iz
Kopra, o predlogu za dopolnitev zemljiške
knjige, dne 4. 11. 2010, sklenilo:
uvede se postopek dopolnitve zemljiške
knjige za nepremičnino, s parc. št. 1713/203,
gozd, v izmeri 7396 m2, k.o. Gradin, pri kateri je z verjetnostjo izkazana lastninska pravica Virginije Šavron, Gradin 2, Gračišče,
EMŠO 2711931505107, do celote.
Imetnike lastninske pravice na navedeni
nepremičnini se poziva, da v dveh mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o pravici, navedeni v oklicu o začetku postopka dopolnitve zemljiške knjige.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 4. 11. 2010
Dn 9625/2008
Os-5946/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja MC
Rozman d.o.o., svetovalno podjetje, Zduša
23, 1241 Kamnik, ki ga zastopa direktor Igor
Rozman, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri
nepremičnini, ident. št. 8.E, vpisana v podvl.
št. 1478/8, k.o. Brinje I, dne 28. 6. 2010, pod
opr. št. Dn 9625/2008 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe, št. 2/91-HID,
z dne 4. 11. 1991, sklenjene med prodajalcem Elektro in splošna montaža Hidromontaža, p.o., Gosposvetska cesta 84, Maribor,
in kupcem Ivanom Tavčarjem, Slovenčeva
78, Ljubljana, za stanovanje št. 8, v 1. nadstropju, ki ima sedaj ident. št. 8.E, vpisana
v podvl. št. 1478/8, k.o. Brinje I
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedene listine oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 9. 2010
Dn 4135/2005
Os-6793/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Centrocom d.o.o., Dalmatinova 7, Ljubljana,
ki ga zastopa Bojana Potoča, odvetnica
v Ljubljani, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za nepremičnino, z ident. št. 906.E, v podvl.

št. 231/7, k.o. Ajdovščina, dne 13. 5. 2010,
pod opr. št. Dn 4135/2005, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajnega ugovora
z dne 2. 4. 1979, sklenjen med Rozman
Božo in Rozman Blažem, oba Dalmatinova
7, Ljubljana (kot prodajalca) in Merkantille
n.sub.o., Zagreb (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 906.E, v podvl.
št. 231/7, k.o. Ajdovščina.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedene listine, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 11. 2010
Rz 75/2010
Os-6755/10
Okrajno sodišče v Sežani po okrajni sodnici Aleksandri Mirc Gombač, v zemljiško
knjižni zadevi, začeti na predlog Elde Dodič,
Račice 4, Podgrad, z dne 23. 9. 2010, oklicuje začetek postopka dopolnitve zemljiške
knjige, in sicer parc. št. 5340, k.o. Poljane.
Okrajno sodišče v Sežani poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o parcelah
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice na osebe z imeni:
– Bubnič Zdravko, Brest 90, Buzet, R.
Hrvaška do 2/56-tin,
– Bubnič Milan, Brest 39, Buzet, R. Hrvaška, do 2/56-tin,
– Valjan Zdravka, Ćivkovići 127, Kastav,
Reka, R. Hrvaška do 2/56-tin,
– Nežić Nevenka, Ivana Pilepičeva Frankovićina 10, Reka, R. Hrvaška do 2/56-tin,
– Maglica Tatjana, Rukovac 160, Matulji,
R. Hrvaška, do 2/56-tin,
– Kinkela Elda, Bože Vidasa 4, Reka, R.
Hrvaška, do 2/56-tin,
– Mohovich Branka, Ul. Cherubini 5, Trst,
R. Italija, do 2/56-tin,
– Bubnič Silvana, Franje Čandeka 31,
Reka, R. Hrvaška, do 2/56-tin,
– Rešetar Marija, Kućina 3, Reka, R.
Hrvaška, do 2/56-tin,
– Gerdevič Flavio, Karasova 2, Reka, R.
Hrvaška, do 2/56-tin,
– Dodič Elda, Račice 4, Ilirska Bistrica,
do 8/56-tin,
– Ukovič Miro, Kvedrova cesta 4, Koper,
do 14/56-tin,
– Mršnik Ivan, Srebrničeva ul. 9, Koper,
do 7/56-tin,
– Maglica Vilma, Lucan 11, Lucija, Piran,
do 7/56-tin.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 5. 11. 2010
N 108/2009
Os-7024/10
Okrajno sodišče v Kranju oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe, za nakup
stanovanja, z dne 12. 9. 1975, sklenjene
med Stanovanjsko zadrugo »Iskra« Kranj,
kot prodajalcem, in Stojanom Humarjem,
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Medvedova 14, Kranj, kot kupcem, za posamezni del z ident. št. 16.E – stanovanje,
št. 16, v 3. nadstropju, s kletjo, Gubčeva
ulica 7, Kranj.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Stojana Humar, roj. 23. 5. 1947,
Gubčeva ulica 7, Kranj, in Viktorije Humar,
roj. 7. 6. 1963, Gubčeva ulica 7, 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 19. 11. 2010
Dn 36144/2009
Os-6711/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nini Bogataj,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Tunjice Jurića, Hranilniška ulica 9, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, z ident. št. 2.E, vpisani v podvl.
št. 2742/2, k.o. Bežigrad, dne 12. 10. 2010
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, izročilne pogodbe, z dne 30. 12. 1994, sklenjene med Občino Ljubljana Bežigrad (kot izročevalcem) in
Klubom Mušketir, Ljubljana (kot prevzemnikom), in sicer za nepremičnino, stanovanje,
št. 6, zdaj z ident. št. 2.E, vpisani v podvl.
št. 2742/2, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedene listine, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 10. 2010
Dn 8431/2010
Os-7183/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Tary
Karlo, Črtomirova ulica 23, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, z ident. št. 16.E, vpisano v podvl.
št. 3841/16, k.o. Bežigrad, dne 16. 11. 2010
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe, z dne 22. 11. 1979, sklenjene
med Ferminšek Vojtehom, Črtomirova 23,
Ljubljana, in Tary Karlom in Viktorijo, Tugomerjeva 18, Ljubljana, in sicer za nepremičnino, z ident. št. 16.E, vpisano v podvl.
št. 3841/16, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedene listine, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani,
dne 16. 11. 2010
Dn 10705/2010
Os-7184/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Mojce Stojan-Dolar, Rimska 8, Ljubljana, ki
jo zastopa odvetniška pisarna Goran Kana-
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lec, Štefanova ulica 5/V, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini,
z ident. št. 17.E, vpisani v podvl. št. 5655/18,
k.o. Trnovsko predmestje, dne 11. 8. 2010
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– prodajne pogodbe iz leta 1966, sklenjene med Tehnogradom, Koseskega
ulica 5, Ljubljana, kot prodajalcem, ter Jožetom Vrhovcem, Koseskega 1, Ljubljana, kot
kupcem, in sicer za nepremičnino, z ident.
št. 17.E, vpisano v podvl. št. 5655/18, k.o.
Trnovsko predmestje;
– darilne pogodbe iz leta 1976, sklenjene med Jožetom Vrhovcem, Koseskega
1, Ljubljana, kot darovalcem, in Katarino
Vrhovec, Koseskega 1, Ljubljana, kot obdarjenko, in sicer za nepremičnino, z ident.
št. 17.E, vpisano v podvl. št. 5655/18, k.o.
Trnovsko predmestje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedenih listin, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani,
dne 16. 11. 2010
Dn 3994/2010
Os-7185/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Milene Čeh, Smoletova 12/b, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini,
z ident. št. 58.E, vpisani v podvl. št. 4298/58,
k.o. Bežigrad, dne 4. 8. 2010 izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– pogodbe o skupnosti imovine (družabniška pogodba) z dne 16. 5. 1959, sklenjene med Tegrad Ljubljana, Šmartinska
cesta 10, Ljubljana, Instalacija Ljubljana,
Kamniška 48/a, Ljubljana, in Intertrans Ljub
ljana, Masarykova 17, in sicer za nepremičnino, 58.E, vpisano v podvl. št. 4298/58,
k.o. Bežigrad;
– pogodbe sklenjene zaradi gradnje stanovanjskega objekta za potrebe investitorjev: Intertrans, Tegrad in Instalacij Ljubljana,
z dne 7. 12. 1959, sklenjena med navedenimi investitorji in izvajalcem Dolenjsko gradbeno podjetje Grosuplje, in sicer za nepremičnino, 58.E, vpisano v podvl. št. 4298/58,
k.o. Bežigrad;
– aneks k pogodbi o gradnji objekta
Smoletova 12 v Ljubljani, z dne 7. 12. 1959
in k družabniški pogodbi z dne 22. 4. 1992,
sklenjen med Tegrad Ljubljana, Šmartinska
cesta 10, Ljubljana, Instalacija Ljubljana,
Kamniška 48/a, Ljubljana, in Intereuropa
Koper, Vojkovo nabrežje 32, Koper (prej
Intertrans Ljubljana, Masarykova 17), in sicer za nepremičnino, 58.E, vpisano v podvl.
št. 4298/58, k.o. Bežigrad;
– kupoprodajne pogodbe z dne 28. 7.
1998, sklenjene med Tegrad, Inženiring in
proizvodnja kabelskih in elektronskih sistemov d.d. Ljubljana, kot prodajalcem, in
Mileno Čeh, Smoletova 12, Ljubljana, kot
kupovalko, in sicer za nepremičnino, 58.E,
vpisano v podvl. št. 4298/58, k.o. Bežigrad.
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 16. 11. 2010
Dn 21996/2010
Os-7186/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nini Bogataj,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Petra Radovića, Riharjeva ulica 10, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, z ident. št. 210.E, vpisani v podvl.
št. 4766/39, k.o. Vič, dne 26. 10. 2010 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe, št. 82/67, z dne 22. 2. 1967, sklenjene med GP Tehnograd, Ljubljana, Tržaška
c. 68, Ljubljana (kot prodajalcem), in Marijo
Virjent, Cesta na Brdo 9, Ljubljana (kot kupovalko), in sicer za nepremičnino, stanovanje, zdaj z ident. št. 210.E, vpisani v podvl.
št. 4766/39, k.o. Vič.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedene listine, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 11. 2010
Dn 29578/2010
Os-7187/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nini Bogataj,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Mihelja Sola, ul. Bratov Učakar 64, Ljubljana,
ki ga zastopa odvetnik Matevž Globevnik,
Ferrarska ulica 8, Koper, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini, garaža,
št. 68, z ident. št. 26.E, vpisani v podvl.
št. 4146/53, k.o. Zgornja Šiška, dne 16. 11.
2010 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, I. dodatka
h kupni pogodbi z dne 15. 9. 1978, sklenjene med GIP Ingradom Celje, Ljubljanska 16
(kot prodajalcem) in Mitjom Gorencom in
Vladimiro Gorenc, oba Pod Hribom 56e,
Ljubljana (kot kupcema), in sicer za nepremičnino, garaža, št. 68, z ident. št. 26.E,
vpisani v podvl. št. 4146/53, k.o. Zgornja
Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedene listine, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 11. 2010
Dn 23890/2010
Os-7188/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nini Bogataj,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev
Sava in Mare Prodanović, oba Hermana
Potočnika 37, Ljubljana, ki ju zastopa Ana
Kerševan, Lavričeva 9, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini,
z ident. št. 39.E, vpisani v podvl. št. 335/39,
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k.o. Nove Jarše, dne 15. 11. 2010, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe z dne 22. 8. 1973, sklenjene
med Gradbenim podjetjem Gradis, Korytkova ulica 2, Ljubljana (kot prodajalcem) in
Paulo ter Ernestom Kantnerjem, oba Apatinska 45, Sombor (kot kupcema), in sicer
za nepremičnino stanovanje, št. 39, zdaj
z ident. št. 39.E, vpisani v podvl. št. 335/39,
k.o. Nove Jarše;
– listine o prenosu polovičnega solastniškega deleža na nepremičnini, sklenjene
med Paulo ter Ernestom Kantnerjem, oba
Apatinska 45, Sombor, in sicer za nepremičnino, stanovanje, št. 39, zdaj z ident.
št. 39.E, vpisani v podvl. št. 335/39, k.o.
Nove Jarše;
– darilne pogodbe neznanega datuma,
sklenjene med Paulo ter Ernestom Kantnerjem, oba Apatinska 45, Sombor, in Jevrosimo Kantner, in sicer za nepremičnino, stanovanje, št. 39, zdaj z ident. št. 39.E, vpisani
v podvl. št. 335/39, k.o. Nove Jarše;
– pogodbe z dne 2. 3. 1992, sklenjene med Jevrosimo Kantner, Petrovičeva
23, Ljubljana (kot prodajalko) in Radom
Škafarjem, Tavčarjeva 18, Maribor, in Sinjo Bandelj, Branik 68, Branik (kot kupcema), in sicer za nepremičnino, stanovanje,
št. 39, zdaj z ident. št. 39.E, vpisani v podvl.
št. 335/39, k.o. Nove Jarše.
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 26. 11. 2010
Dn 32663/2010
Os-7189/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nini Bogataj,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Jozota Ćolića, Celovška cesta 287, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini,
samska soba št. 206, z ident. št. 55.E, vpisani v podvl. št. 2025/55, v k.o. Moste, dne
11. 11. 2010 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe neznanega datuma, sklenjene med Mestno občino Ljubljana (kot prodajalko) in Husejinom Odobašičem in Vido
Odobašič, oba Lubajde 150, Ljubljana (kot
kupcema), in sicer za nepremičnino, samska soba št. 206, z ident. št. 55.E, vpisani
v podvl. št. 2025/55, v k.o. Moste,
– kupne pogodbe z dne 25. 10. 1971,
sklenjene med Husejinom Odobašičem in
Vido Odobašič, oba Lubajde 150, Ljubljana
(kot prodajalcema), in Mirkom Koprekom in
Leopoldino Koprek, oba Sela 10, Škofljica, in sicer za nepremičnino, samsko sobo
št. 206, z ident. št. 55.E, vpisani v podvl.
št. 2025/55, v 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
navedenih listin, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 11. 2010
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Dn 19024/2010
Os-7219/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Božidarja Trudna, Ulica bratov Učakar 18, Ljub
ljana, ki ga zastopa družba Otium, d.o.o.,
Lili Novy 34, Ljubljana, za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine in vknjižbo lastninske pravice pri nepremičnini, garaža, št. 17,
zdaj z ident. št. 223.E, v podvl. št. 4697/81,
k.o. Zgornja Šiška, dne 12. 11. 2010, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe neznanega datuma, sklenjena med GIP Ingradom
Celje (kot prodajalcem), in Kristino Velikanje, Ulica bratov Učakar 18, Ljubljana (kot
kupcem), in sicer za nepremičnino, garaža, št. 17, zdaj z ident. št. 223.E, v podvl.
št. 4697/81, k.o. Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedene listine, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 11. 2010
Dn 10452/2010
Os-7220/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja družbe IMOS, d.d., Fajfarjeva ulica 33, Ljubljana,
za vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičninah do deleža 62/1000, parc. št. 3477 in
3516, vpisanih v vl. št. 727, k.o. Tabor, dne
16. 11. 2010, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pogodbe o ugotovitvi in obsega skupnega
premoženja in višine deležev z dne 20. 2.
1998, sklenjene med Marinkom Usorcem in
Mirjano Usorac, oba Vidovdanska cesta 1,
Ljubljana, in sicer za nepremičnine, do deleža 62/1000, parc. št. 3477 in 3516, vpisanih
v vl. št. 727, k.o. Tabor.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedene listine, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 12. 2010
Dn 31344/2010
Os-7221/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Jane Žnidaršič Knez, Mucherjeva ulica 5,
Ljubljana, ki jo zastopa notarka Draga Intihar, C. 4. maja 16, Cerknica, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine pri nepremičnini, stanovanje,
z ident. št. 12.E, vpisani v podvl. št. 2035/12,
k.o. Ježica, dne 10. 11. 2010, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– pogodbe o prodaji stanovanja št.
II-1/91, sklenjena med Republiko Slovenijo,
kot prodajalcem, in Francem Javornikom,
Mecherjeva 5, Ljubljana, kot kupcem, in sicer stanovanje, z ident. št. 12.E, vpisani
v podvl. št. 2035/12, k.o. Ježica,
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– menjalne pogodbe z dne 4. 6. 1993,
sklenjene med Francem Javornikom, Mecherjeva 5, Ljubljana in Marijanom Miletićem, Reboljeva 2, Ljubljana, in sicer stanovanje, z ident. št. 12.E, vpisani v podvl.
št. 2035/12, k.o. Ježica.
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 predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 12. 2010
Dn 31603/2010
Os-7222/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Rajmunda Lušnica, Mesarska 32, Ljubljana, ki
ga zastopa družba Otium, d.o.o., Lili Novy
34, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine pri nepremičnini, stanovanje, z ident.
št. 60.E, vpisani v v podvl. št. 2120/60,
k.o. Slape, dne 15. 11. 2010, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, soinvestitorske pogodbe št.
MS 4,5 134/84, z dne 11. 5. 1984, sklenjene
med Zavodom za izgradnjo Ljubljane, TOZD
Inženiring, Kersnikova 10, Ljubljana (kot
prodajalcem) in Slado Vidovič ter Perom Vidovičem, oba Zakotnikova 1, Ljubljana (kot
kupcema), in sicer za nepremičnino, stanovanje, št. 60, zdaj z ident. št. 60.E, vpisani
v podvl. št. 2120/60, k.o. Slape.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedene listine, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 12. 2010
Dn 8895/2010
Os-7182/10
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Suzane Grahornik, stanujoče Dolnja Počehova 23, Pesnica pri Mariboru, za vknjižbo
lastninske pravice na nepremičnini, pripisani
podvl. št. 499/5, k.o. Dolnja Počehova, pod
opr. št. Dn 8895/2010, dne 11. 11. 2010 izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe št. 18, z dne 15. 4. 1993, sklenjene
na podlagi določil Stanovanjskega zakona –
SZ, med prodajalcem Agrokombinat Maribor
p.o. Maribor, Partizanska cesta 6, ki ga je
zastopal direktor Boris Stoilkovič, in kupovalko Suzano Grahornik, roj. 17. 1. 1959,
stanujočo Dolnja Počehova 23, Pesnica pri
Mariboru, s katero je prodajalec kupovalki
prodal stanovanje v obnovljenem mansardnem delu, desno, v skupni površini 67 m2,
in klet, v izmeri 13,25 m2, v stanovanjski
hiši Dolnja Počehova 23, zgrajeni na parc.
št. 91, pripisani vl. št. 14, k.o. Dolnja Počehova, in na njem dovolil vknjižbo etažne
lastninske pravice v korist kupovalke.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
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oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedene listine, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 23. 11. 2010
Dn 15290/2010
Os-7260/10
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Saša
Žniderja, stanujočega Polana 15, Hoče, za
vknjižbo lastninske pravice, na nepremičnini, pripisani podvl. št. 1675/55, k.o. Spodnje Radvanje, pod opr. št. 15290/2010 dne
1. 12. 2010 izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine,
prodajne pogodbe, št. 429/84, z dne 11. 12.
1984, sklenjene med prodajalko Samoupravno stanovanjsko skupnostjo Maribor, po
pooblaščeni delovni organizaciji Staninvest
Maribor, Grajska ulica 7, ki jo je zastopal
Ivan Grauf in kupcema Brankom in Angelco
Žnider, Polana 15, Hoče, s katero je prodajalka kupcema prodala nepremičnino, triinpolsobno stanovanje, v mansardi, v stavbi
z naslovom Maribor, Letonjeva ulica 4, in
v kateri je prodajalka na prodanem stanovanju dovolila vknjižbo pravice uporabe etažne
lastnine v korist kupcev.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na zgoraj navedeni nepremični, da v enem mesecu
od objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedene listine, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 1. 12. 2010
Dn 15729/2010
Os-7261/10
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Zdenke Kmetec, stanujoče Strossmayerjeva ulica 13, Maribor, za vknjižbo lastninske
pravice, na nepremičnini, pripisani podvl.
št. 1655/48, k.o. Koroška vrata, pod opr.
št. Dn 15729/2010, dne 3. 12. 2010, izdalo
sklep o začetku postopka za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine, menjalne pogodbe,
z dne 12. 3. 1993, s katero sta pogodbeni
stranki Areal, podjetje za realitete in inženiring d.d., Maribor, Slovenska ulica 40, ki
ga je zastopala v.d. direktorice Slava Rojak
in Zdenka Kmetec iz Maribora, Antoličičeva
ulica 16, zamenjali svoji nepremičnini tako,
da je prva pogodbena stranka izročila v last
in posest drugi pogodbeni stranki svoje stanovanje, št. 18, v IV. etaži, s pripadajočo
kletno shrambo, v stanovanjski hiši, v Mariboru, Strossmayerjeva ulica 13, stoječi na
parc. št. 1397/2, 1396 in 1395, k.o. Koroška
vrata in k.o. Maribor – Grad, in na njem
dovolila vknjižbo lastninske pravice v korist
druge pogodbene stranke in druga pogodbena stranka izročila v v last in posest drugi
pogodbeni stranki svoje stanovanje št. 19,
v VI. etaži, s pripadajočo kletno shrambo,
v stanovanjski hiši v Mariboru, Antoličičeva
ulica 16, stoječi na parc. št. 1581/4, 1581/5,
1585/2, 1597, 1602/3 in 1604, k.o. Spodnje
Radvanje, in na njem dovolila vknjižbo lastninske pravice v korist prve pogodbene
stranke.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
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mesecu od objave oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedene listine, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 3. 12. 2010
Dn 2347/2010
Os-7241/10
Pri tem sodišču se je s sklepom z dne
19. 10. 2010 začel postopek vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe, št. 61, z dne 7. 10. 1992, katere predmet je nakup stanovanja, v objektu
z naslovom Podkraj 78, na parc. št. 461/3,
k.o. Podkraj, in sicer – stanovanja, št. 6, v 1.
nadstropju, v izmeri 41,20 m2 (sedaj nepremična, parc. št. 7.E – del stavbe, št. 32-7,
stanovanje, v izmeri 46,35 m2, v 5. etaži in 1. etaži, večstanovanjskega objekta
z ident. št. 1863-00032 in naslovom Podkraj
78, Hrastnik, na parc. št. 461/03, k.o. Podkraj), sklenjene med prodajalko Steklarna
Hrastnik, p.o. Cesta 1. maja 14, Hrastnik,
in kupovalko Benčina Angelo, Podkraj 78,
Hrastnik.
Original pogodbe se je po izjavi predlagateljico Benčina Melite, 10 Rue Gauser,
68510 Magstatt le Bas, Francija izgubil. Na
nepremičnini ident št. 7.E, vpisani v podvl.
št. 64/7, k.o. Podkraj, je predlagana vknjižba
lastninske pravice v korist predlagatelja do
deleža 1/1. 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 2. 12. 2010
Dn 2497/2010
Os-7242/10
Pri tem sodišču se je s sklepom z dne
3. 11. 2010 začel postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe, št. 153-99/93 z dne 18. 10. 1993,
sklenjene med Rudarsko gradbeno dejavnost, p.o., Trbovlje, kot prodajalcem, in Šuštar Mihaelo, roj. 24. 9. 1935, kot kupovalko,
in sicer za nepremičnino, stanovanje, ki se
nahaja v IV. nadstropju, večstanovanjske
hiše, Šuštarjeva kolonija 2, Trbovlje, in ima
sedaj identifikacijsko št. 1871-3762-119.E,
vpisano v podvl. št. 2698/47, k.o. Trbovlje.
Original
kupoprodajne
pogodbe
št. 153-99/93 z dne 18. 10. 1993, se je po
izjavi predlagateljice Šuštar Mihaele, Šuštarjeva kolonija 2, Trbovlje, ki jo zastopa
odvetnik Ostrožnik Sašo, Kešetovo 4, Trbovlje, izgubil.
Na navedeni nepremičnini je predlagana
vknjižba lastninske pravice v korist osebe
z imenom: Šuštar Mihaela, Šuštarjeva kolonija 2, 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 tega
oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 2. 12. 2010

Dn 1641/2010
Os-7243/10
Pri tem sodišču se je s sklepom z dne
3. 11. 2010 začel postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe, z dne 15. 3. 1985, sklenjene med
Samoupravno stanovanjsko skupnostjo Občine Trbovlje, kot prodajalko, in ČGP Delo,
TOZD Prodaja Ljubljana, kot kupcem, in sicer za nepremičnino, poslovni prostor, na
Trgu revolucije Trbovlje, ki ima sedaj ident.
št. 1871-2307.ES-101.E, ter aneksa št. 1,
z dne 20. 6. 1985, in aneksa št. 2, z dne
23. 5. 1986.
Po izjavi predlagatelja Občine Trbovlje,
Mestni trg 4, Trbovlje, ki jo zastopa odvetnik
Ostrožnik Sašo, Kešetovo 4, Trbovlje, z originalom pogodbe, na katerem bi bil overjen
podpis prodajalca, ne razpolagajo.
Na navedeni nepremičnini je predlagana
vknjižba lastninske pravice v korist osebe
z imenom: Paradigma, d.o.o., Trg revolucije
6, 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 tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva, oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 2. 12. 2010
Dn 2834/2010
Os-7244/10
Okrajno sodišče na Vrhniki, zemljiško
knjižna sodnica Karmen Rudolf Božič,
na predlog Nijaza Burnića, Rovtarska
cesta 16, Logatec, oklicuje začetek postopka vzpostavitve listine, kupoprodajne pogodbe, z dne 7. 6. 1993, sklenjene med
prodajalcem Mercator – Kmetijska zadruga
Logatec z.o.o. in kupcem Anico BombekKavčič, Rovtarska cesta 16, Logatec, za
nepremičnino, stanovanje, št. 4, v 1. nadstropju, v izmeri 53,14 m2, v stanovanjskem
bloku Rovtarska cesta 16, Logatec, parc.
št. 332, k.o. Blekova vas, v zemljiški knjigi
vpisano s št. ID 4.E (2016-909-4), št. ID 11.E
(2016-909-11) in št. ID 24.E (2016-909-24).
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Nijaza Burnića, Rovtarska cesta 16,
Logatec, na podlagi te prodajne pogodbe,
prodajne pogodbe z dne 3. 12. 1999, prodajne pogodbe z dne 16. 9. 2003 in prodajne
pogodbe z dne 5. 12. 2003, z zemljiško
knjižnim dovolilom z dne 17. 9. 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 3. 12. 2010
Dn 2727/2010
Os-7245/10
Okrajno sodišče na Vrhniki, zemljiško
knjižna sodnica Karmen Rudolf Božič,
na predlog Maksimiljana Brodarja, Rovtarska cesta 16, Logatec, oklicuje začetek
postopka vzpostavitve listine, kupoprodajne pogodbe z dne 12. 3. 1992, sklenjene med prodajalcem Mercator – Kmetijska zadruga Logatec, in kupcem Karolino
Adler, Rovtarska 16, Logatec, za nepremičnino, stanovanje št. 1, v pritličju, v izmeri
40,14 m2, v stanovanjskem bloku, Rovtarska
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cesta 16, Logatec, parc. št. 322, k.o. Blekova vas, v zemljiški knjigi, vpisano s št. ID 1.E
(2016-909-1), št. ID 17.E (2016-909-17 in št.
ID 20.E (2016-909-20).
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Maksimiljana Brodarja in Katarine
Brodar, Rovtarska cesta 16, Logatec, na
podlagi te prodajne pogodbe, darilne pogodbe, z dne 15. 4. 1992, kupoprodajne pogodbe, z dne 6. 10. 1999 in prodajne pogodbe,
z dne 11. 7. 2001, z zemljiškoknjižnim dovolilom z dne 8. 9. 2010.
Okrajno sodišče na Vrhniki poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 3. 12. 2010

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
I 1468/2005
Os-6907/10
V izvršilni zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d., Ljubljanska cesta 3/a, Koper,
proti dolžnici Lani Alenki Smrekar, Šorlijeva
ulica 33, Kranj, ki jo zastopa odvetnica Ladi
Voršič, Benedičičeva pot 15, Kranj, zaradi
izterjave 815,57 EUR s pp, je sodišče postavilo dolžnici Lani Alenki Smrekar, stanujoči
na naslovu Šorlijeva ulica 33, Kranj, začasno zastopnico – odvetnico Ladi Voršič iz
Kranja, ki ima v tem postopku vse pravice
in dolžnosti zakonitega zastopnika od dneva
postavitve in 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 Kranju
dne 28. 10. 2010
V Ps 216/2010
Os-6518/10
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani,
Komenskega 7, Ljubljana, je po okrožni
sodnici svetnici Sonji Fabjan, v socialnem
sporu tožeče stranke Zavoda RS za zaposlovanje, Rožna dolina c. IX/6, Ljubljana, ki
jo zastopa pooblaščenec Vinko Kaplan, in
tožene stranke Maruše Krapež, zadnji znan
naslov Litostrojska 4, Ljubljana, zaradi vračila štipendije 618,60 EUR s p.p., izven glavne obravnave dne 15. 9. 2010, sklenilo:
1. V tem socialnem sporu se za začasno
zastopnico tožene stranke postavi odvetnica
Alojzija Alič, Šmartinska c. 130, Ljubljana.
2. Začasna zastopnica ima v tem socialnem sporu vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika in bo toženo stranko
zastopala vse dotlej, dokler ne bo le-ta ali
njen pooblaščenec nastopil pred sodiščem,
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne bo sporočil sodišču, da je postavil skrbnika.
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
dne 22. 10. 2010
VII P 2862/2008
Os-5462/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodnici
Maji Jurić v pravdni zadevi tožeče stranke
Zavarovalnice Tilia, d.d., Novo mesto, Seidlova 5, Novo mesto, proti toženi stranki

Št.

Dragutinu Višiću, Purga Bednjanska 28b,
Bednja, Republika Hrvaška, zaradi plačila
6.863,28 EUR s pripadki, dne 16. 7. 2010
sklenilo:
začasna zastopnica Mojca Blažič, odvetnica v Trbovljah, postavljena toženi stranki
s sklepom z dne 27. 5. 2008, opr. št. VL
15009/2008, se razreši dolžnosti.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 7. 2010
VL 111378/2008
Os-6753/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Si.mobil d.d., Šmartinska
cesta 134b, Ljubljana, ki jo zastopa odvetnica Biljana Ana Filipov, Tomšičeva ulica 3,
Ljubljana, proti dolžniku Davoru Knezu, Gabrovnica 3, Blagovica, ki ga zastopa zakoniti
zastopnik, odvetnik Robert Čebular, Ljub
ljanska cesta 106, Domžale, zaradi izterjave
298,14 EUR, sklenilo:
dolžniku Davoru Knezu, Gabrovnica 3,
Blagovica, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku - ZPP v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Robert Čebular, Ljubljanska
cesta 106, Domžale.
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 30. 9. 2010
VL 97179/2010
Os-6866/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d., Ljubljanska cesta 3a,
Koper – Capodistria, ki jo zastopa Janja
Šantl PE Maribor, Eve Lovše 15, Maribor,
proti dolžnici Bredi Ivančić, Žgečeva 8, Ptuj,
ki jo zastopa zakonita zastopnica Slavka
Gabrovec Junger, Kremljeva 6, Ptuj, Štefan
Ivančić, Žgečeva ulica 8, Ptuj, zaradi izterjave 3.383,03 EUR, sklenilo:
dolžnici Bredi Ivančić, Žgečeva 8, Ptuj,
Štefan Ivančić, Žgečeva ulica 8, Ptuj, se na
podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena
Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi
s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasno zastopnico se postavi Slavko Gabrovec Junger, Kremljeva 6, Ptuj.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico
vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 10. 2010
VL 97838/2009
Os-6867/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d., Ljub
ljanska cesta 3a, Koper – Capodistria, proti
dolžniku Ivanu Pevcu, Železarska cesta 3,
Štore, zaradi izterjave 241,40 EUR, sklenilo:
dolžniku Ivanu Pevcu, Železarska
cesta 3, Štore, se na podlagi 4. točke druge-
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ga 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 Irena Nečemer.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 10. 2010
VL 81078/2010
Os-6868/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Adriatic Slovenica zavarovalna družba d.d., Ljubljanska cesta 3a, Koper
– Capodistria, proti dolžniku Marku Nedeljkoviću, Šaranovičeva cesta 36a, Domžale, ki ga zastopa odvetnik Primož Verčič,
Čebelarska ulica 1, Ljubljana – dostava,
sklenilo:
dolžniku Marku Nedeljkoviću, Šaranovičeva cesta 36a, Domžale, se na podlagi
4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi
s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnika Primoža Verčiča.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 10. 2010
VL 110534/2009
Os-6908/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika PSS Ptuj d.o.o., Vošnjakova
ulica 6, Ptuj, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Godič & Selaković o.p., d.n.o., Partizanska cesta 30, Maribor, proti dolžniku Vinku
Bukovec, Arbajterjeva 1, Ptuj, ki ga zastopa
odvetnica Tatjana Prelog-Kolenc, Partizanska 23, p.p. 1521, Maribor, zaradi izterjave
845,08 EUR, sklenilo:
razreši se začasnega zastopnika odvetnika Sergija Vladislava Majhen, Ulica talcev
1, Maribor, ki je bil postavljen s sklepom
z dne 11. 5. 2010.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnico Tatjano Prelog-Kolenc, Partizanska 23,
Maribor.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 8. 2010
VL 78038/2010
Os-6909/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice KBM-FINEKO, Družba
za finančne storitve, trženje in svetovanje
d.o.o. - skupina Nove KBM, Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor, ki ga zastopa Top agent,
Agencija za posredovanje in pomoč d.o.o.,
Bregantova ulica 6, Miklavž na Dravskem
polju, proti dolžniku Dragu Toplak, Prešer-

Stran

3092 /

Št.

100 / 10. 12. 2010

nova cesta 14, Gornja Radgona, ki ga zastopa odvetnik Danilo Hari, Slomškova 11,
p.p. 147, Murska Sobota, zaradi izterjave
1.365,54 EUR, sklenilo:
dolžniku Dragu Toplak, Prešernova
cesta 14, Gornja Radgona, se na podlagi
4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku - ZPP v zvezi
s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Danilo Hari, Slomškova 11, Murska
Sobota.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 10. 2010
VL 12043/2008
Os-6910/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d., Ljub
ljanska cesta 3a, Koper – Adriatic, Zavarovalna družba, proti dolžniku Toniju Korošec,
Šmartinska cesta 1, Ljubljana – dostava, ki
ga zastopa zakoniti zastopnik Merlak Pelan
Alenka, Slamnikarska 14, Domžale, zaradi
izterjave 1.274,42 EUR, sklenilo:
začasnega zastopnika dolžnika Marka
Knafeljca se razreši za zastopanje v predmetni izvršilni zadevi.
Za novega začasnega zastopnika se določi Merlak Pelan Alenka, Slamnikarska 14,
1230 Domžale.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 11. 2010
I 871/2008
Os-6915/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d., PE
Koper, Ljubljanska cesta 3a, Koper, zoper
dolžnico Tejo Paulin, Žaucerjeva 15, Ljub
ljana – dostava, ki jo zastopa zakonita zastopnica odvetnica Karmen Pavlin, Nazorjeva
12, Ljubljana, zaradi izterjave 710,14 EUR
s pp sklenilo:
dolžnici se na podlagi 82. člena Zakona
o pravdnem postopku – ZPP postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Pavlin Karmen, Nazorjeva 12, Ljub
ljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse do takrat, dokler dolžnica ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 11. 2010
VL 62001/2010
Os-6916/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Banke Koper d.d. Dvojezična
firma: Banka Koper d.d. – s.p.a., Pristaniška
ulica 14, Koper – Capodistria, ki jo zastopa
Marija Maja Soban, Pristaniška ulica 14,
Koper – Capodistria, proti dolžniku Dorianu
Komen, Šapjane 31, Šapjane, ki ga zastopa zakoniti zastopnik odvetnik Boštjan Štrasner, Partizanska cesta 17, Sežana, zaradi
izterjave 3.895,00 EUR, sklenilo.
dolžniku Dorianu Komen, Šapjane 31,
Šapjane, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem po-
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stopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Boštjan Štrasner, Partizanska 17, Sežana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 10. 2010
VL 48741/2010
Os-6922/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Adriatic Slovenice d.d., Ljub
ljanska c. 3a, Koper, proti dolžnici Mariji Jovanović, Milutina Blagojevića 22, Beograd,
ki jo zastopa zak. zast. odv. Božidar Pajenk,
Partizanska 16, Maribor, zaradi izterjave
2.325,49 EUR, sklenilo:
dolžnici Mariji Jovanović, Milutina Blagojevića 22, Beograd, 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 Božidar Pajenk, Partizanska 16, Maribor.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico
vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 10. 2010
VL 34026/2009
Os-6924/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d., Ljub
ljanska cesta 3a, Koper – Capodistria, proti
dolžniku Robertu Urbanija, Podjaborškova
ulica 9, Celje, ki ga zastopa zak. zast. odv.
Damir Trkmič, Gubčeva 6, Celje, zaradi izterjave 717,87 EUR, sklenilo:
dolžniku Robertu Urbanija, Podjaborškova ulica 9, Celje, 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 Damir Trkmič, Gubčeva 6, Celje.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 10. 2010
II P 2258/2010
Os-7012/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodnici
Katarini Novšak Kaplano v pravdni zadevi tožeče stranke Mestne občine Ljubljana,
Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa Darja Karlin, odvetnica v Ljubljani, proti toženi
stranki: 1. Jani Heine, neznan naslov (v tožbi Povšetova 5, Ljubljana) in 2. Sebastjan
Heine, Slovenska vas 14, Šentrupert, zaradi
plačila 4.105,70 EUR s pp, dne 17. 11. 2010
sklenilo:
prvo toženi stranki Janiju Heineju, neznanega prebivališča, se postavlja začasna

zastopnica, odvetnica Kovič Barbara Elora, Štefanova 12, Ljubljana, ki bo zastopala
prvo toženo stranko v tem postopku zaradi
plačila 4.105,70 EUR s pripadki.
Začasna zastopnica ima v postopku, za
katerega je postavljena, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika, prvo toženo
stranko pa bo zastopala od dneva postavitve dalje, dokler prvo tožena stranka ali
njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 11. 2010
VL 77266/2010
Os-7013/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Porsche leasing SLO d.o.o.,
Verovškova ulica 74, Ljubljana, ki jo zastopa
Odvetniška družba Tratnik, Sočan in Bogataj
o.p. d.n.o., Miklošičeva cesta 30, Ljubljana,
proti dolžnici Ivanki Gladek, Železničarska
cesta 19, Črnomelj, ki jo zastopa zakoniti
zastopnik Luka Jurič, Zadružna cest a 16,
Črnomelj, zaradi izterjave 12.904,60 EUR,
sklenilo:
dolžnici Ivanki Gladek, Železničarska
cesta 19, Črnomelj, 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
Luka Jurič, Zadružna cesta 16, Črnomelj.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico
vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 10. 2010
VL 112894/2009
Os-7014/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Krekove družbe za storitve
d.o.o., Partizanska cesta 5, Maribor, prot
dolžniku Ivanu Pevcu, Železarska cesta 3,
Štore, zaradi izterjave 4.128,27 EUR, sklenilo:
dolžniku Ivanu Pevcu, Železarska
cesta 3, Štore, 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 odvetnico Magdaleno Vrabič, Leona Dobrotinška 3, Šentjur.
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 30. 9. 2010
VL 108435/2008
Os-7015/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Si.mobil d.d., Šmartinska Cesta 134b, Ljubljana, ki ga zastopa
odvetnica Biljana Ana Filipov, Tomšičeva
ulica 3, Ljubljana, proti dolžnici Milojki Piljić,
Koželjeva ulica 8a, Ljubljana, ki jo zastopa
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zakoniti zastopnik odvetnik Tomaž Urbančič, Gerbičeva 57, Ljubljana, zaradi izterjave
487,15 EUR, sklenilo:
1. Dolžnici Milojki Piljić, Koželjeva
ulica 8a, 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.
2. Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Tomaž Urbančič, Gerbičeva 57,
Ljubljana.
3. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 9. 2010
VL 80258/2008
Os-7063/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Zavarovalnice Triglav, d.d.,
Mariborska 1, Celje, ki jo zastopa Vesna
Zalašček, Mariborska 1, Celje, proti dolžniku Dragu Čulibrk, Čanžekova ulica 54,
Ljubljana, zaradi izterjave 1.087,60 EUR,
sklenilo:
dolžniku Dragu Čulibrk, Čanžekova
ulica 54, 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 začasno zastopnco.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Škorić Maja, Dalmatinova 11, 1000
Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 9. 2010
I 1204/2007
Os-6870/10
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča
v Mariboru, opr. št. 0407 I 1204/2007 v skladu z določili 82., 83. in 84. člena Zakona
o pravdnem postopku v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju, se dolžniku
Sebastijanu Kristlu kot začasni zastopnik
postavi Nenad Zečević, odvetnik iz Maribora, s pisarno na naslovu Trg Leona Štuklja
5 v Mariboru. Začasni zastopnik bo zastopal
dolžnika od dneva postavitve 27. 10. 2010
in vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne bo sporočil sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 27. 10. 2010
I P 635/2010
Os-6945/10
Okrožno sodišče v Mariboru je po
okrožni sodnici Mirjani Horvat Pogorelec,
v pravdni zadevi tožeče stranke Vezire Hasan, stanujoča Metelkova ulica 7, Maribor,
ki jo zastopa Zvonimir Rožman, odvetnik
v Mariboru, zoper toženo stranko Perhan
Hasan, neznanega bivališča, zaradi razveze zakonske zveze, o postavitvi začasnega
zastopnika toženi stranki, na podlagi določil
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4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP), izven
naroka, dne 9. 11. 2010 sklenilo:
I. Toženi stranki se kot začasna zastopnica postavi odvetnica Manja Grosek, Trg
svobode 3, 2000 Maribor.
II. Začasna zastopnica bo zastopala
toženo stranko dokler le-ta ali njen pooblaščenec ne bo nastopila pred sodiščem,
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 9. 11. 2010
P 293/2010
Os-6339/10
Okrajno sodišče v Novem mestu je
v pravdni zadevi, opr. št. P 293/2010, tožeče
stranke Zavarovalnice Tilia d.d. Novo mesto,
Seidlova c. 5, Novo mesto, zoper toženo
stranko Slavka Kavčiča, Tomšičeva ulica 28,
Slovenska Bistrica, sedaj neznanega bivališča, zaradi plačila 9.240,64 EUR, na podlagi
4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku, toženi stranki postavilo začasno zastopnico, odvetnico Natašo
Tratar, Prešernov trg 8, Novo mesto.
Začasna zastopnica bo zastopala interese tožene stranke v tej pravdni zadevi vse
dotlej, dokler se ne ugotovi njegovo bivališče oziroma dokler tožena stranka ali njen
pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 11. 10. 2010

Oklici dedičem
D 36/2009
Os-6854/09
Pri tukajšnjem sodišču vodimo zapuščinski postopek po dne 30. 11. 1933 umrli Antoniji Velikonja, rojeni v Dolu, ob smrti stari
67 let, iz Dola 7.
Ker se ne ve, ali je kaj dedičev, sodišče
poziva vse tiste, ki mislijo, da imajo pravico
do dediščine, da se v enem letu od objave
tega oklica v Uradnem listu Republike Slovenije in sodni deski tega sodišča priglasijo
sodišču. Po poteku navedenega roka bo
sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo
in zadevo zaključilo na podlagi podatkov,
s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 5. 10. 2009
D III D 279/2006
Os-7009/10
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je
v teku zapuščinski postopek opr. št. „D“ III
D 279/2006, po pok. Matevžu Močniku, rojenem 14. 9. 1903, umrlem 20. 3. 1978, nazadnje stanujočem Ježa 49, Ljubljana-Črnuče,
državljanu SFRJ SR Slovenije.
V zapuščinskem postopku je Temeljno
sodišče v Ljubljani dne 22. 4. 1980 izdalo
sklep o dedovanju, opr. št. D 605/79, ki je
dne 21. 5. 1980 postal pravnomočen. Kasneje pa je bilo zapustniku vrnjeno premoženje v postopku denacionalizacije in najdeno dodatno premoženje, o katerem sodišče
še ni odločilo. Zapustnik je napravil oporoko, ki pa ne velja za premoženje, ki je bilo
vrnjeno v postopku denacionalizacije. Zato
je v tem postopku nastopilo zakonito dedovanje, ki bi ga bili deležni zap. vdova Marija
Močnik, zap. brat Lovrenc Močnik in zap.
nečak Juan Arturo Močnik po pok. bratu Ja-
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nezu Močniku, za katerega pa sodišče nima
nobenih drugih podatkov. Podatke o nečaku Juan Arturu Močniku sodišče potrebuje
zaradi izvedbe zapuščinskega postopka po
pokojnem.
Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju (Uradni list SRS, št. 15/1976,
z nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami)
poziva zapustnikovega nečaka Juan Artura
Močnika 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 3. 11. 2010
D 441/2010
Os-6905/10
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski postopek po pokojni Cotič Katarini,
pok. Štefana, roj. 22. 4. 1865, iz Solkana
20 i, ki je umrla dne 14. 3. 1926.
Zapustničini zakoniti dediči sodišču niso
znani.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona
o dedovanju poziva vse morebitne dediče, ki
mislijo, da imajo pravico do dediščine v tem
zapuščinskem postopku, da se priglasijo tukajšnjemu sodišču v roku enega leta od te
objave, sicer bo sodišče po preteku enoletnega roka odločilo o zapuščini na podlagi
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 11. 11. 2010
D 399/2009
Os-6987/10
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pokojni Može Karolini, roj. Dolgan,
roj. 11. 1. 1893, ki je umrla dne 31. 3. 1974,
s stalnim prebivališčem 653 East 159 th
Street, Cleveland, Ohio 44110, ZDA.
Sodišče ne razpolaga s podatki o zapustničinih 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 18. 11. 2010
D 265/2009
Os-6597/10
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pokojni Sabotič Ani, poročeni Borjančič, hčerki Sabotič Antona, rojeni 10. 8.
1902, državljanki Republike Slovenije in
SFRJ, ki je živela v Franciji in je umrla 8. 6.
1991, v kraju Thionville (Francija).
Po razpoložljivih podatkih je bila pokojna
poročena z Borjančič Gabrijelom, rojenim
15. 9. 1897, ki je umrl 5. 2. 1971, imela pa je
hčerko Borjančič Danico, rojeno 7. 11. 1925,
ki je umrla 15. 11. 2006.
Ker morebitni še živeči dediči po pokojni
niso znani, sodišče s tem oklicem poziva
vse tiste, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se v roku enega leta od njegove
objave zglasijo in uveljavljajo svojo pravico
do dediščine.
Če se po preteku enega leta od objave
oklica ne bo zglasil nobeden dedič, se bo
zapuščina razglasila za lastnino Republike
Slovenije in izročila pristojnemu organu Republike Slovenije.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 27. 10. 2010

Stran

3094 /

Št.

100 / 10. 12. 2010

Oklici pogrešanih
N 21/2010
Os-7044/10
Okrajno sodišče v Ajdovščini vodi
na predlog Irene Jejčič, Lozice 8, Podnanos, ki jo zastopa odvetnik Dušan Žorž iz
Ajdovščine, postopek za razglasitev pogrešanih Štefanije Berovec (tudi Zerovec), rojena Trošt, in Frančiška Trošta, ki ju zastopa
skrbnik za poseben primer Martina Jejčič iz
Podnanosa, Lozice 8, za mrtva.
Pogrešanka Štefanija Berovec (tudi Zerovec) je bila rojena 1. 8. 1904, pogrešanec
Frančišek Trošt pa je bil rojen 21. 9. 1910.
Oba sta bila rojena v Lozicah 43 (nova številka 8), očetu Ferdinandu Troštu in materi
Antoniji Trošt, rojena Koritnik. O pogrešancih je znano le to, da naj bi živela v Argentini, in sicer Štefanija Berovec na naslovu
Larsen 3015, Buenos Aires, Frančišek Trošt
pa na naslovu Calle Vugle 1818, Buenos Aires. Z navedenimi podatki sta bila pogrešanca leta 1967 vpisana v zemljiško knjigo kot
solastnika nepremičnin, v k.o. Nanos, k.o.
Podnanos in k.o. Lozice, potem pa od njiju
ni bilo več nobenega glasu. Drug podatek
o pogrešancih ne obstaja.
Zato sodišče poziva vse, ki bi karkoli
vedeli o življenju in smrti pogrešanih Štefanije Trošt (v zvezi z njenim imenom se
pojavlja tudi priimek Berovec ali Zerovec)
in Frančiška Trošta (v zvezi z njegovim
imenom se pojavlja tudi ime Franc), naj
to javijo tukajšnjemu sodišču v roku treh
mesecev po objavi tega oklica, sicer bo
sodišče po poteku tega roka pogrešanca
razglasilo za mrtva.
Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 23. 11. 2010
N 189/2010
Os-6282/10
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku
nepravdni postopek, da se Leopolda Malavašiča, rojenega 8. 11. 1932, v kraju Smrečje na Vrhniki, nazadnje stalno prebivajočega Hleviše 1, Rovte, kot pogrešano osebo
razglasni za mrtvega.
Lepold Malavašič je pogrešan že približno 25 let, takrat je bil namreč nazadnje
viden na svojem naslovu Hleviše 1, Rovte,
od koder je odšel neznano kam. O njem ves
ta čas tudi ni nobenega poročila.
Pogrešani je lastnik nepremičnine, parc.
št. 801/5, vl. št. 920, k.o. Preserje, v zvezi
s katero bo pri Okrajnem sodišču v Ljub
ljani predlagana uvedba zapuščinskega postopka.
V skladu s 85. členom Zakona o nepravdnem postopku pozivamo pogrešanega
Lepolda Malavašiča naj se oglasi, če je živ.
Prav tako pozivamo vse druge, ki kaj vedo
o njem in o njegovem življenju, naj se javijo
Okrajnemu sodišču v Ljubljani v roku 3 mesecev po objavi tega oklica, ker bo sodišče
po preteku tega roka pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 10. 2010
N 60/2009
Os-7045/10
Poziva se Alojzija Novaka, rojenega
8. 1. 1922 in neznanega datuma smrti,
iz Šmihela 2, Žužemberk, sedaj stanujoč
neznano kje, da se priglasi pri tukajšnjem
sodišču ali pri skrbnici za posebni primer
Majdi Ani Kristan, Mestne njive 5, Novo
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mesto, v roku 3 mesecev od dneva objave
tega oklica.
Po preteku trimsečnega roka bo sodišče postopek razglasitve pogrešanega za
mrtvega zaključilo na podlagi izjave postavljene skrbnice in na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 25. 11. 2010

Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli
o življenju in smrti pogrešanega Pregelj Jožefa, pok. Jožefa, Renče 168, Renče, 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 8. 11. 2010

N 3/2010
Os-7046/10
Poziva se Janeza Juršiča, rojenega
1. 11. 1926 in neznanega datuma smrti, iz
Velikega Cerovca 27, Novo mesto, sedaj
stanujoč neznano kje, da se priglasi pri tukajšnjem sodišču ali pri skrbnici za posebni
primer Majdi Ani Kristan, Mestne njive 5,
Novo mesto, v roku 3 mesecev od dneva
objave tega oklica.
Po preteku trimesečnega roka bo sodišče postopek razglasitve pogrešanega za
mrtvega zaključilo na podlagi izjave postavljene skrbnice in na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 22. 11. 2010

N 22/2010
Os-6887/10
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi
na predlog predlagatelja ELES – Elektro
Slovenija d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana,
postopek o razglasitvi za mrtvega, in sicer
Bratkič Antona iz Raven, ki ga zastopa Center za socialno delo Nova Gorica.
O pogrešanem, razen podatka, da se
je rodil 29. 10. 1807 in umrl leta 1868 ter
izpiska iz zemljiške knjige, da je bila pogrešana oseba živa, ne obstaja noben drug
podatek.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju in smrti pogrešanega Bratkič
Antona iz Raven, 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 11. 11. 2010

N 46/2010
Os-7047/10
Poziva se Janeza Gričarja, rojenega
2. 7. 1909 in neznanega datuma smrti, iz
Čelevca, Šmarješke Toplice, sedaj stanujoč
neznano kje, da se priglasi pri tukajšnjem
sodišču ali pri skrbnici za posebni primer
Majdi Ani Kristan, Mestne njive 5, Novo mesto, v roku 3 mesecev o dneva objave tega
oklica.
Po preteku trimesečnega roka bo sodišče postopek razglasitve pogrešanega za
mrtvega zaključilo na podlagi izjave postavljene skrbnice in na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 22. 11. 2010
N 25/2010
Os-6885/10
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi
na predlog predlagatelja ELES - Elektro
Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana,
postopek o razglasitvi za mrtvega, in sicer
Žilvert Ano, roj. Cizelj, Bukovica 25, Volčja
Draga, ki jo zastopa Center za socialno delo
Nova Gorica.
O pogrešani, razen izpiska iz zemljiške
knjige, da je bila pogrešana oseba živa, ne
obstaja noben drug podatek.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli
o življenju in smrti pogrešane Žilvert Ane,
roj. Cizelj, Bukovica 25, Volčja Draga, 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 8. 11. 2010
N 24/2010
Os-6886/10
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi
na predlog predlagatelja ELES – Elektro
Slovenija d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana,
postopek o razglasitvi za mrtvega, in sicer Pregelj Jožefa, pok. Jožefa, Renče 168,
Renče, ki ga zastopa Center za socialno
delo Nova Gorica.
O pogrešanem, razen izpiska iz zemljiške knjige, da je bila pogrešana oseba živa,
ne obstaja noben drug podatek.

N 34/2010
Os-7068/10
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi
na predlog predlagatelja Marvin Petra, Bukovica 50f, ki ga zastopa odvetnica Branka
Mevlja Turk iz Nove Gorice, postopek o razglasitvi za mrtvega, in sicer Marvin Jožefa,
pokojnega Ivana, roj. 25. 10. 1872, Stara
Gora 1, ki ga zastopa Center za socialno
delo Nova Gorica.
O pogrešanem, razen izpiska iz rojstnega
lista Župnije Sv. Roka iz Gorice ter izpiska iz
zemljiške knjige, da je bila pogrešana oseba
živa, ne obstaja noben drug podatek.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju in smrti pogrešanega Marvin
Jožefa, pokojnega Ivana, iz Stare Gore 1,
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 23. 11. 2010
N 68/2010
Os-7011/10
Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku
nepravdni postopek predlagateljice Ane
Cerkvenik, Trg 28. avgusta 5, Sežana, zaradi razglasitve nasprotnega udeleženca Kovačič Vincenca Antona (Vinka), roj. 18. 7.
1882, na Barki, za mrtvega.
Kovačič Vincenc Anton (Vinko) se je rodil
18. 7. 1882, na Barki 19 (kasneje Barka 24),
očetu Georgiusu (Juriju) Kovačič in materi
Agnes (Neži), rojeni Puh (Polh). Pogrešanec
je bil brat pokojnega starega očeta predlagateljice Kovačič Jožefa. Drugih podatkov
o pogrešancu ni.
Pogrešanca se poziva, da se oglasijo
vsi, ki bi karkoli vedeli o nasprotnem udeležencu in njegovem življenju, zlasti pa smrti,
pa se poziva, da naj to sporočijo Okrajnemu
sodišču v Sežani, v roku treh mesecev od
objave tega oklica, ker bo sicer sodišče po
preteku tega roka pogrešanca razglasilo za
mrtvega.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 18. 11. 2010
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Pozivi za predlaganje
kandidatov za sodnike
porotnike
Su 140000/2010
Os-7175/10
V skladu z določilom drugega odstavka 46. člena Zakona o sodiščih (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB4, s spremembami in
dopolnitvami) predsednik Okrožnega sodišča v Kranju objavlja v zvezi s pozivom predstavniškim organom občin in drugim pristojnim predlagateljem na Območju Okrožnega
sodišča v Kranju za predlaganje kandidatov
za 150 sodnikov porotnikov Okrožnega sodišča v Kranju, objavljenim v Uradnem listu
RS, št. 94, dne 26. 11. 2010, podaljšanje
roka do 31. 1. 2011, za predlaganje kandidatov za 150 sodnikov porotnikov Okrožnega
sodišča v Kranju, predstavniškim organom
občin in drugim pristojnim predlagateljem na
območju Okrožnega sodišča v Kranju.
Predloge skupaj z dokazili, da kandidati izpolnjujejo pogoje za imenovanje, ki jih
določa zakon, je treba poslati na naslov:
Okrožno sodišče v Kranju, Urad predsednika, Zoisova 2, 4000 Kranj, najkasneje do
31. 1. 2011.
Okrožno sodišče v Kranju
Su 140000/2010
Os-7208/10
V skladu z določilom drugega odstavka 46. člena Zakona o sodiščih (Uradni
list RS, št. 19/94 s spremembami) Okrožno
sodišče v Novem mestu objavlja
poziv
predstavniškim organom občin in drugim
pristojnim predlagateljem na območju Okrožnega sodišča v Novem mestu, da predlagajo kandidate za 135 sodnikov porotnikov,
Okrožnega sodišča v Novem mestu.
Za sodnika porotnika, je lahko imenovan
državljan Republike Slovenije:
– ki je dopolnil trideset let starosti,
– ki ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti,

Št.

100 / 10. 12. 2010 /

– ki je zdravstveno ter osebnostno primeren za udeležbo pri izvajanju sodne oblasti
ter
– aktivno obvlada slovenski jezik.
Predloge, skupaj z dokazili, da kandidati
izpolnjujejo pogoje za imenovanje, ki jih določa zakon, je treba poslati na naslov: Okrožno sodišče v Novem mestu, Urad predsednice, Jerebova ulica 2, 8000 Novo mesto,
v roku 30 dni od objave tega poziva.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 25. 11. 2010

Kolektivni delovni spori
X Pd 621/2010
Os-7159/10
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
na podlagi 51. člena Zakona o delovnih in
socialnih sodiščih (Ur. l. RS, št. 2/04) obvešča vse zainteresirane stranke, da je uveden
kolektivni delovni spor med predlagateljem
Fieds, Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije, Dunajska 162, Ljubljana, ki
ga zastopa pooblaščenec Bojan Popovič, in
nasprotnim udeležencem 1. Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška 2, Ljubljana,
zaradi ugotovitve nezakonitosti in odprave
splošnega akta.
Vse osebe, organi ali organizacije, ki
so nosilci pravic in obveznosti v razmerju
o katerem se odloča, imajo možnost, da se
postopka udeležijo (prvi odstavek 51. člena
ZDSS-1). Svojo udeležbo v sporu naj prijavijo v 8 dneh od objave v Uradnem listu RS,
lahko pa tudi ves čas postopka na naroku,
ali s pisno vlogo (drugi odstavek 51. člena
ZDSS-1).
Poravnalni in prvi narok za glavno obravnavo je razpisan na dan 11. 2. 2011, ob
12. uri, v razpravni dvorani 2/I. nadstropje
Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani,
Resljeva 14, Ljubljana.
Obvestilo o uvedbi postopka je izobešeno na oglasni deski tega sodišča, dne
1. 12. 2010.
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
dne 1. 12. 2010
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Čebokli Matjaž, Smrtnikova 5, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 50500068005, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnk-317011
Čebokli Matjaž, Smrtnikova 5, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 50500068000, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnj-317012
Čebokli Matjaž, Smrtnikova 5, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 50500067910, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gni-317013
Česnik Ivan, Vipolže 8, Dobrovo v Brdih,
zavarovalno polico, št. 50500045794,
izdala zavarovalnica KD Življenje d.d.
gnq-317055
Dietinger Nike, Engelsova 50, Maribor,
zavarovalno polico, št. 8242827, izdala
zavarovalnica Triglav. m-962
Drvarič Zorica, Ljubljanska 17 b, Maribor,
zavarovalno polico, št. 1112409, izdala
zavarovalnica KD Življenje d.d. m-988
Fras Robert, Regentova ulica 16, Maribor,
zavarovalno polico, št. 50500001332,
izdala zavarovalnica KD Življenje d.d.
gnm-317159
Jančič Valerija, Fluksova ulica 4, Maribor,
zavarovalno polico, št. 50500041427,
izdala zavarovalnica KD Group Življenjsko
zavarovanje. gnm-317134
Klemenčič Urška, Sadinja vas 120,
Ljubljana – Dobrunje, zavarovalno polico,
št. 50500004523, izdala zavarovalnica KD
Življenje. gnv-317150
Lesnik CNC Export-Import d.o.o.,
Ulica heroja Šercerja 055, Maribor,
zavarovalno polico, št. 50500082495,
izdala zavarovalnica KD Življenje d.d.
gni-317163
Mokrenko Kateryna, Obrtniška ulica 7,
Slovenska Bistrica, zavarovalno polico, št.
50500013581, izdala zavarovalnica KD
Življenje. m-998
Mulec Nataša, Pesnica pri Mariboru 9a,
Pesnica pri Mariboru, zavarovalno polico,
št. 50500062168, izdala zavarovalnica KD
Življenje d.d. gnx-317123
Ribnikar Marko, Virje 32, Tržič,
zavarovalno polico, št. 50500026695, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnc-317019
Senič Tajda, Gotovlje 105l, Žalec,
zavarovalno polico, št. 8505000502010,
izdala
zavarovalnica
KD
Življenje.
gnb-317145
Sitar Matej, Stožice 29, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 41601000541, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnw-317099
Skledar Venčeslav s.p., Kočice 069B,
Žetale, zavarovalno polico, št. 3537101,
3537102, 3537104, 3537112, 3537113,
3537114, izdala zavarovalnica KD Življenje.
gnu-317151

Ščavničar Anton, Soboška cesta
9, Ljutomer, zavarovalno polico, št.
50500009145, izdala zavarovalnica KD
Življenje d.d. gnl-317160
Ščavničar Anton, Soboška cesta
9, Ljutomer, zavarovalno polico, št.
41601000330, izdala zavarovalnica KD
Življenje d.d. gnk-317161
Ščavničar Anton, Soboška cesta
9, Ljutomer, zavarovalno polico, št.
50500009147, izdala zavarovalnica KD
Življenje d.d. gnj-317162
Tuksar Sašo, Obrtniška ulica 7,
Slovenska Bistrica, zavarovalno polico,
št. 50500117052, izdala zavarovalnica KD
Življenje. m-997
Vox Medii d.o.o., Ogrinčeva ulica
21, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
41601003092, izdala zavarovalnica KD
Življenje zavarovalnica d.d. gns-317053

Spričevala preklicujejo
Altinöz Ajse Deniz, Trubarjeva 20, Izola –
Isola, spričevalo 1., 3. in 4. letnika Gimnazije
Koper, izdano leta 2004, 2006 in 2007.
gnx-317148
Berlič Dušanka, Zg. Duplek 84a, Spodnji
Duplek, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje živilske šole MB, poklic živilec –
slaščičar, izdano leta 1998. m-1001
Bohinec Feuš Vesna, Luize Pesjakove
ulica 19, Ljubljana, obvestilo o uspehu pri
maturi Gimnazije Šentvid, izdano septembra
2004. gne-317025
Brdnik Anja, Preloge 20c, Zgornja
Ložnica, spričevalo 3. letnika Srednje šole
za gostinstvo in turizem Celje, izdano leta
2007. gnp-317131
Brežner Jurij, Na gmajno 27, Miklavž
na Dravskem polju, spričevalo o končani
OŠ Dušana Flisa Hoče, izdano leta 1969.
m-977

Cimerlajt Fredi, Betnavska cesta 110,
Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu IKŠ
Maribor, izdano leta 1988. m-996
Conkinska Tatjana, Ul. Staneta Žagarja
27, Radovljica, spričevalo 4. letnika Srednje
šole Jesenice in spričevalo o zaključnem
izpitu, izdano leta 1998 in 2001 – zaključni
izpit. gne-317171
Črep Natalija, Na vasi 16, Mislinja,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika Šolskega
centra Slovenj Gradec, Poklicna in srednja
ekonomska šola, izdano na ime Gros
Natalija. gni-317138
Doležal Polona, Na zelenici 4, Celje,
maturitetno spričevalo Gimnazije Celje,
izdano leta 1976. m-995
Fekonja Matej, Slatinski dol 25, Zgornja
Kungota, zaključno spričevalo devetletke,
izdala OŠ Ljudske univerze Krško, leta
2007. m-990
Ferlež Mihaela, Dvor 30a, Šmarje pri
Jelšah, spričevalo 3. in 4. letnika SŠGT
Celje, izdano leta 2000 in 2001. m-944
Fister Marjan, Ovšiše 55, Podnart,
maturitetno spričevalo Elektrotehniško –
računalniške strokovne šole in gimnazije
Ljubljana, izdano leta 1981. gnc-317169
Gerdej Dominik, Prihodi 19, Jesenice,
maturitetno spričevalo Gimnazije Jesenice,
izdano leta 2002. gnz-317121
Godec Marko, Ulica Veljka Vlahoviča
49, Maribor, spričevalo 5. letnika in potrdilo
o zaključnem izpitu Srednje gradbene šole
Maribor, smer gradbeni tehnik, izdano leta
2000 in 2001. m-955
Gorjanc Andreja, Zlatoličje 70, Starše,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
trgovske šole Maribor, smer upravni tehnik,
izdano leta 2000. m-1000
Gumpot Matej, Pod gonjami 113,
Prevalje, potrdila o poklicni maturi, izdala
SŠGT, leta 2008. m-951
Hahn Matej, Prosenjakovci 97b,
Prosenjakovci – Partosfalva, spričevalo 4.
letnika Gimnazije Murska Sobota, izdano
leta 2009. gnw-317149

Brvar Nataša, Narof 11, Izlake, indeks,
št. 81626308, izdala Ekonomsko-poslovna
fakulteta Maribor, leto izdaje 2004.
gns-317128

Hasanović Ajka, Partizanska c. 37,
Trbovlje, spričevalo 3. letnika Srednje
zdravstvene šole Ljubljana, izdano leta
2010. gnx-317023

Budiša Marjan, Tevče 31, Laško, diplomo
SKMŠ Štore, program strojni mehanik –
strugar, izdana leta 1988. gnf-317170

Hojnik Marko, Ptujska cesta 79,
Pragersko, spričevala o opravljeni poklicni
maturi Srednje zdravstvene šole Maribor,
leta 2005. m-948

Cafuta Nina, Jurovci 22, Videm pri
Ptuju, spričevalo o poklicni maturi Srednje
zdravstvene šole Maribor, izdano leta 2008.
m-1005

Homec Zamuda Špela, Ježica 6,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Landis, izdano leta 2000. gnq-317155

Cajnko Tjaša, Pot na Novine 1 a,
Šentilj v Slov. goricah, spričevalo 1. letnika
Ekonomske gimnazije Maribor, izdano leta
2010. m-967

Hrnčič Maks, Ob Blažovnici 23, Limbuš,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
gradbene šole Maribor, smer železokrivec,
izdano leta 1982. m-978

Cesnik Tine, Leška cesta 13, Mežica,
indeks, št. 93653362, izdala Fakulteta za
strojništvo Maribor. m-968

Hrovat Damjan, Markečica 8 a, Oplotnica,
zaključno spričevalo Srednje lesarske šole
Maribor, izdano leta 1993. m-989
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Ilar Milenca, Male Kompolje 1, Ivančna
Gorica, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
poklicne strokovne šole Bežigrad, izdano na
ime Štefanič Milenca. gng-317015

Prednik Sašo, Bezena 57, Ruše,
spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske
šole Maribor, smer Ekonomska gimnazija,
izdano leta 2010. m-972

Ivić Jurica, Cesta 6. maja 4, Vrhnika,
spričevalo o končani OŠ Ivana Cankarja
Vrhnika, izdano leta 2001. gnb-317120

Qeundresa Gashi, 1. avgusta 9, Kranj,
spričevalo 1. letnika Ekonomske šole Kranj,
izdano leta 2008. gnd-317143

Jagodič Brigita, Ceste 240, Rogaška
Slatina, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje gostinsko turistične šole Celje,
izdano leta 1994. gng-317165

Qeundresa Gashi, 1. avgusta 9, Kranj,
spričevalo 2. letnika Ekonomske šole Kranj,
izdano leta 2009. gnc-317144

Jeranko Jožefa, Pristava 17, Pristava pri
Mestinju, spričevalo 4. letnika in maturitetno
spričevalo Ekonomske šole center Celje,
izdano leta 1982. m-1007
Jevtić Goran, Dol pri Ljubljani 13a, Dol
pri Ljubljani, spričevalo o končani OŠ Dol pri
Ljubljani, izdano leta 1999. gno-317007
Kalamar Ajda Kaja, Letališka ulica 2,
Lesce, spričevalo 1. letnika EGSŠ, izdano
leta 2010. gnz-317021
Klopčič Loti, Selce 6, Moravče, spričevalo
8. razreda OŠ Jurija Cege Moravče, št.
delovodnika 175/05, izdano leta 2005.
gnf-317166
Kocbek Stanislava, Engelsova 38,
Maribor, diplomo Srednje trgovske šole
Maribor, smer komercialni tehnik, izdano
leta 1989. m-1002
Kodrič Maja, Sp. Negonje 15a, Rogaška
Slatina, spričevalo 2. letnika Srednje
prometne šole v Mariboru, izdano leta 2008.
m-949
Korošec Jožef, Slivniško Pohorje 17a,
Pohorje, maturitetno spričevalo Srednje
strojne šola Maribor, izdano leta 2005.
m-940
Kostelec
Valentina,
Drašiči
59,
Metlika, spričevalo 2. in 3. letnika Srednje
šole Metlika, izdano leta 2008 in 2009.
gne-317167
Kraljič Jasminka, Kurirčkova 27, Miklavž
na Dravskem polju, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje tekstilne šole Maribor, smer
frizer, izdano leta 1991. m-1003
Kranjčič Aleš, Gor. Karteljevo 2, Novo
mesto, spričevalo 3. letnika Srednje
gradbeno lesarske šole, izdano leta 2006.
gno-317157
Krašovic Tatjana, Prekštan 6, Gornji Grad,
spričevalo o zaključnem izpitu Šolski center
Slovenj Gradec, izdano leta 1998, izdano na
ime Žerovnik Tatjana. gnw-317024
Lampret Maja, Dobrna 34E, Dobrna,
spričevalo 3. letnika I. Gimnazije v Celju –
klasična, izdano leta 2010. m-942
Lasbacher Rafael, Gosposvetska 13,
Maribor, diplomo Srednje gostinske šole
Maribor, izdano leta 1989. m-946
Lepičnik Anja, Prištinska 8, Ljubljana,
maturitetno spričevalo Gimnazije Litija,
izdano leta 2003. gny-317022
Muraus Jernej, Bortšnikova ulica 37,
Maribor, diplomo Višje tehniške šole Maribor,
izdano leta 1972. m-1004
Pauman Francka, Spodnja Gorica 60,
Rače, diplomo Srednje ekonomske šole v
Mariboru, izdano leta 1990. m-987
Povše Janez, Sevno 8, Novo mesto,
spričevalo 6. razreda OŠ Otočec, izdano
leta 1961. gnb-317020

Rakuša Robert, Lahonci 76, Lenart v
Slov. Goricah, spričevalo 3. letnika Srednje
lesarske šole Maribor, izdano leta 1997.
gne-317017
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izpitu Srednje zdravstvene šole v Mariboru,
izdano leta 1996. m-993
Tanko Franci, Goriča vas 82, Ribnica,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
tehničnih strok in osebnih storitev, izdano
leta 1999. gnr-317004
Tiegl Zoran Ivo, Černigojeva 18,
Ljubljana, diplomo Ekonomske fakultete v
Ljubljani, izdana leta 1994. gnc-317094
Trčalek Tadeja, Majeričeva ulica 2,
Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje tekstilne šole Maribor, smer frizer,
3-letni program, izdano leta 2001. m-961

Ranc Ana, Pohorska c. 33, Vuzenica,
spričevalo o končani OŠ Prežihov Voranc,
izdano leta 2004. m-939

Vake Žan, Engelsova 42, Maribor,
spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske
šole Maribor, smer gimnazija, izdano leta
2010. m-973

Rančigaj Pavle, Gomilsko 79, Gomilsko,
3. letnika in spričevalo o zaključnem izpitu
SŠGT Celje, smer kuhar, izdano leta 2004.
m-959

Videčnik Lucija, Straža pri Oplotnici
15, Oplotnica, spričevalo Osnovne šole
Pohorskega bataljona Oplotnica, izdano
leta 2006. m-985

Rep Janez, Zagajski vrh 25, Gornja
Radgona, zaključno spričevalo Srednje
šole tiska in papirja v Ljubljani, smer grafični
tehnik, izdano leta 1997. m-971

Vidovič Damir, Velika Varnica 105,
Zgornji Leskovec, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje živilske šole Maribor, smer
pek, izdano leta 1995. m-976

Rep Zdenka, Dupleški vrh 37, Spodnji
Duplek, spričevalo 1., 2. in 3. letnika
Poklicne lesarske šole Maribor, izdano leta
1978, 1979 in 1980. m-994

Vindiš Ksenija, Šikole 14, Pragersko,
spričevalo 1. letnika Srednje zdravstvene
šole Maribor, izdano leta 2006. m-947

Rudolf Nejc, Pokoše 36, Zgornja
Polskava, spričevalo 3. letnika Srednje
ekonomske šole Maribor, smer Ekonomska
gimnazija, izdano leta 2010. m-974
Salaj Ivan, Lutverci 36A, Apače,
spričevalo 3. in 4. letnika Ekonomske šole
Murska Sobota, izdano leta 1979 in 1980.
gnd-317018
Selinšek Mitja, Brunšvik 59, Rače,
spričevalo 2. in 3. letnika Srednje
ekonomske šole Maribor, izdano leta 2007,
2008. m-991
Simonič Dabič Dalen, Rogaška cesta
14a, Ptuj, spričevalo 1. letnika Srednje šole
za gostinstvo in turizem Maribor, izdano leta
2010. m-1009
Slapnik Andrej, Veliko Širje 32, Laško,
spričevalo 2. letnika Srednje strojne šole
Štore, izdano leta 1995. m-954
Slemenšek Irena, Mestni trg 3A,
Slovenske Konjice, spričevalo o zaključnem
izpitu Vrtnarska šola Celje, izdano leta 1981.
gnn-317133
Soukup Uroš, Trčova 273, Malečnik,
potrdilo o maturi SERŠ Maribor, izdano leta
2005. m-958
Strmač Suzana, Bratovševa ploščad 38,
Ljubljana, preklic maturitetnega spričevala
in spričevala 4. letnika Srednje ekonomske
šole Ljubljana, objavljenega v Uradni list
RS, št. 76 z dne 1. 10. 2010. gnz-317096
Suvajčević Saša, Pod vinogradi 29,
Solkan, NPK certifikata, št. IZO-09/4663,
izdal Šolski center Celje leta 2009.
gnd-317168
Štraus Matjaž, Brestovec 17, Rogaška
Slatina, spričevalo 5. letnika SŠGT Celje,
izdano leta 2008. m-944
Švab Klavdija, Ribnica na Pohorju 103,
Ribnica na Pohorju, spričevalo o zaključnem

Vogrinčič Aleksander, Mahovci 7a,
Apače, spričevalo 3. letnika in obvestilo o
uspehu 4. letnika SERŠ MB, izdano leta
2004 in 2005. m-1010
Vrančič Nina, Polje c. XII/2, LjubljanaPolje, diplomo Srednje šole Josipa
Jurčiča Ivančna Gorica, izdana leta 1988.
gny-317122
Zarić Savo, Tovarniška cesta 1,
Grosuplje, spričevalo 1. letnika Srednje šole
tehničnih strok Litostroj, izdano leta 1991.
gnx-317098
Zdovc Matjaž, Teharje 66, Teharje,
spričevala 1., 2. in 3. letnika SŠGT Celje,
smer natakar, izdana leta 1996, 1997 in
1998. m-956
Zejnić Melisa, Malija 77a, Izola – Isola,
spričevalo 5. letnika SEPŠ Koper, izdano
leta 2004. gnu-317126
Zejnić Melisa, Malija 77a, Izola – Isola,
poklicne mature SEPŠ Koper, izdano leta
2004. gnt-317127
Zupančič Jan, Razori 15, Dobrova,
spričevalo 1. letnika Srednje agroživilske šole
Ljubljana, izdano leta 2003. gnq-317130
Žan Martin, Lopata 4, Celje, spričevalo
9. razreda Osnovne šole Lava Celje, izdano
leta 2006. m-979
Žohar Aljoša, Mestni trg 14, Slovenske
Konjice, spričevalo 1. in 2. letnika SŠGT,
smer natakar, izdano leta 1994 in 1995.
m-969

Drugo preklicujejo
Alt Andreas, Zimica 11, Zgornja Korena,
vozno karto, št. 2243, izdal Veolia Transport.
m-943
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Angelin Alen, Rožnik 9, Ankaran –
Ankarano, vozno karto, št. 5107, izdal Veolia
Transport. gno-317132

Golub Tomaž, Rožnodolska 21, Maribor,
dijaško izkaznico, izdala I. gimnazija Maribor,
št. 0006030831. m-975

Anton Čeferin s.p., Rebr 17, Zasip, Bled,
licenco skupnosti št. 007822, izdana pri OZS
z dne 12. 11. 2007 z veljavnostjo od 11. 12.
2007 do 11. 12. 2007, s ser. št. O3001400,
in izvod licence skupnosti št. 007822/001,
izdana pri OZS z dne 12. 11. 2007, z
veljavnostjo od 11. 12. 2007 do 11. 12. 2012,
s ser. št. O0304305. gnr-317054

Grabljevec Valentina, Krivec 10,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
19989116, izdala Ekonomska fakulteta v
Ljubljani. gnp-317006

Bole Domen, Zvirce 81, Tržič, študentsko
izkaznico, št. 19999654, izdala Ekonomska
fakulteta. gnh-317164
Boris Arnuš s.p., Nad kanalom 6, Miklavž
na Dravskem polju, voznikove kartice, št.
005554/BGD74-4-3004/2009, izdal Obrtno
podjetniška zbornica na ime Davorin
Milički, leto 2008, veljavnost do 20. 4. 2010.
gnr-317129
Budja Alja, Boračeva 29, Radenci, vozno
karto, št. 37518, izdal Veolia Transport.
m-936
Čeh Maja, Ob potoku 15, Slovenska
Bistrica, dijaško izkaznico, izdala Prva
gimnazija Maribor, št. 0006030508. m-980
Černič Tea, Žolgerjeva 28, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija in
veterinarska šola v Ljubljani. gnp-317056
Červ Zdravko, Pod vinogradi 5, Straža,
izkaznico vojnega veterana, št. 000637,
izdala Upravna enota Novo mesto leta 1997.
gnj-317137
Dejan Rojko s.p., Ulica heroja Lacka
31, Lenart v Slov. Goricah, licenco št.
006544/003, z veljavnostjo od 23. 10.
2008 do 19. 9. 2012, s ser. št. O 0309308.
gnt-317052
Dobrina Igor, Gornji Slaveči 112/a,
Kuzma, digitalno tahografsko kartico,
št.
1070500004845000;
Cetis
d.d.
gnn-317158
Dovč Gaia, Saveljska cesta 61, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad.
gnh-317014
Efremov Urban, Ul. Mihe Zidanška 18,
Limbuš, dijaško izkaznico, izdala Srednja
zdravstvena in kozmetična šola Juge Polak
v Mariboru, št. 2250602960228. m-950
Euro Transporti storitve d.o.o., Ankaranska
cesta 007B, Koper – Capodistria, licence
št. GE003875/05420/004, vozilo G0308670,
reg. št. KP/FU-174. gnt-317152
Eurotek Trebnje, d.o.o., Bič 11, Veliki
Gaber, dovolilnice št. 0004641, z oznako
191/11 ter dovolilnici št. 1011235, 1011416
z oznako 070/11, pridobljene s strani
Gospodarske zbornice Slovenije, leta 2010.
gnl-317010
Fekonja Kristjan, Varda 13, Jurovski Dol,
dijaško izkaznico, izdal SERŠ Maribor, št.
1004861. m-1006
Florjančič Jožica, Ponikve 33b, Videm
– Dobrepolje, preklic obvestila o uspehu za
4. letnik Šolskega centra Ljubljana, splošna
in strokovna gimnazija, izdano leta 2007.
gnq-317005
Golo Dorotteja, Zg. Dražen vrh 33,
Zgornja Velka, vozno karto, št. 4183, izdal
Veolia d. d. m-992

Gril Vladimir, Zagorje 6, Sveti Tomaž,
voznikove kartice, št. 1070500001577010,
izdal Cetis d.d. gne-317142
Hauptman Teja, Škrjančevo 46, Radomlje,
študentsko izkaznico, št. 21030465, izdala
Fakulteta za družbene vede v Ljubljani.
gnw-317049
Hlastan Laura, Vinogradniška 8, Zgornja
Polskava, dijaško izkaznico, izdala III.
gimnazija v Mariboru, št. 0005964576.
m-964
Hostej Tjaša, Visole 45, Slovenska
Bistrica, mesečno vozovnico št. 002514,
za smer Maribo–Slovenska Bistrica–Visole,
izdala Veolia transport. m-966

1070500023631000,
gnm-317009

izdal

Cetis

Celje.

OK PREVOZI Olga Kropivšek s.p.,
Brilejeva ulica 014, Ljubljana, licence
voznika, št. 007129/MS37-2-386/2010, na
ime Stojanović Dejan, veljavna do 28. 11.
2010. gnl-317139
OK PREVOZI Olga Kropivšek s.p.,
Brilejeva ulica 014, Ljubljana, licence
voznika, št. 007129/BGD37-2-568/2010, na
ime Stefanović Stafan, veljavno do 25. 1.
2011. gnk-317140
Oman Tjaša, Levanjci 23, Destrnik,
mesečno vozovnico št. 8141, za smer
Levanjci–Ptuj–Maribor,
izdala
Veolia
transport. m-982
Pirc Miha, Jakobski dol 67b, Jakobski
Dol, dijaško izkaznico, izdal SERŠ Maribor,
št. 1001873. m-1008
Podbršček Dea Tiara, Prušnikova 24,
Maribor, dijaško izkaznico, izdala I. gimnazija
Maribor, št. 0006032678. m-984

Jevtić Maja, Strniševa cesta 32, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Poljane
v Ljubljani. gnd-317093

Pogačnik Lara, Erbežnikova 34, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Šentvid.
gnw-317124

Jug Vanja, Dvorjane 47 c, Spodnji
Duplek, dijaško izkaznico, izdala III.
gimnazija Maribor, št. 0006031090. m-965

Postružnik Doroteja, Spodnji Žerjavci
26 c, Lenart v Slov. Goricah, avtobusno
vozovnico št. 3653, za smer Spodnji
Žerjavci–Maribor, izdala Veolia. m-981

Klemenc Mitja, Spodnja Vižinga 49,
Radlje ob Dravi, dijaško izkaznico, izdala
SERŠ Maribor, št. 1001841. m-970
Krajevna skupnost Otočec, Šentpeter
1, Otočec, štampiljko okrogle oblike, v
sredini je grb Mestne občine Novo mesto.
Na zgornjem loku piše Mestna občina NM,
na spodnjem pa Krajevna skupnost Otočec,
številka 2. gnv-317050
Lazić Katja, Keleminova ulica 6, Maribor,
dijaško izkaznico, izdala III. Gimnazija
Maribor, št. 0005993877. m-999
Lorenčič Blaž, Novo naselje 16, Hoče,
mesečno vozovnico Maribor-Hoče, št. 3827,
izdala Veolia transport. m-986
Malis Peter, Škrabčeva ulica 27, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 20050204, izdala
Pravna fakulteta Ljubljana. gnz-317125
MATENI
S.C.,
d.o.o.,
Domžale,
Brejčeva ulica 19, Domžale, dovolilnico za
Hrvaško št. dovolilnice 0004067, osn. št.
GE002848/00046, za vozilo vlačilec, reg. št.
LJ NO-13F. gnu-317051
Mešl Maja, Strmec nad Dobrno 19 a,
Dobrna, študentsko izkaznico, št. 61172481,
izdala Filozofska fakulteta Maribor. m-963
Motaln Klemen, Kostanjevec 13,
Slovenska Bistrica, vozno karto, št. 8817,
izdal Veolia Transport. m-937
Motaln Klemen, Kostanjevec 13,
Slovenska Bistrica, študentsko izkaznico,
št. 1001864, izdala SERŠ Maribor. m-938
Napast Miroslav, Črešnjevec 153,
Slovenska Bistrica, izkaznico vojnega
veterana, št. 007663, izdala UE Slovenska
Bistrica, leta 1999. gnk-317136

Radman Sašo, Ulica Antona Kodra
15, Cerklje na Gorenjskem, licence za
opravljanje taxi službe, št. O1010384, izdala
GZS. gni-317146
Radman Sašo, Ulica Antona Kodra 15,
Cerklje na Gorenjskem, licence za vozilo
Ford Mondeo, št. O1021530, reg. št. LJ/372GV, in licence za vozilo Hyunday Lantra, št.
O1021930, reg. št. LJ/60-2VA. gny-317147
Republika Slovenija, Ministrstvo za
finance, Carinska uprava RS, Šmartinska
55, 1523 Ljubljana, službeno izkaznico
javnega uslužbenca Trobec Milana, zap. št.
2051, izdano dne 2. 4. 2002. Ob-7246/10
Republika Slovenija, Ministrstvo za
finance, Carinska uprava RS, Šmartinska
55, 1523 Ljubljana, službeno izkaznico
javnega uslužbenca Habjan Rudolfa, zap.
št. 592, izdano dne 2. 4. 2002. Ob-7247/10
Republika Slovenija, Ministrstvo za
finance, Carinska uprava RS, Šmartinska
55, 1523 Ljubljana, službeno izkaznico
javne uslužbenke Potočan Katarine, zap.
št. 463, izdano dne 2. 4. 2002. Ob-7248
Rihtaršič Petra, Cesta na Markovec 9,
Koper – Capodistria, dijaško izkaznico,
izdala Gimnazija Koper, št. 0005998877.
gnr-317154
Simončič Ana, Srednja vas 2b, Polhov
Gradec, študentsko izkaznico, št. 01009178,
izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani.
gnp-317156
Slapar Klavdija, Glavarjeva ulica 15,
Trebnje, študentsko izkaznico, št. 01002590,
izdala Pedagoška fakulteta. gnb-317095

Novak Dani, Godeninci 35, Središče
ob Dravi, dijaško izkaznico, izdal SERŠ v
Mariboru, št. 000596933. m-45

SM METAL, Otiški vrh 44, Šentjanž
pri Dravogradu, licence za vozilo IVECO,
št. GE 002591-0480, reg. št. SG C9-371.
gnf-317141

Oderlap Aleš, Rudarjevo 26, Črna
Koroškem, voznikove kartice, št.

Sovič Anita, Šolska ulica 12, Slovenska
Bistrica, dijaško izkaznico, izdala Srednja
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šola Slovenska Bistrica, št. 0005925635.
m-935
Strelec Matic, Placarovci 6 b, Gorišnica,
mesečno avtobusno vozovnico, št. 6963, za
smer Ptuj–Maribor, izdala Veolia transport.
m-960
Škarabot Barbara, Šempas 74a,
Šempas, izvod licence skupnosti za vozilo
Iveco Eurostar LD 440E, reg. št. GO/E7987. gns-317153
Šober Marko, Spodnji Kocjan 16,
Radenci, mesečno vozovnico št. 51008,
smer Radenci–Maribor in nazaj, izdala
Veolia transport. m-983
Špes Boris, Vrbno 28A, Šentjur, kartice za
digitalne tahografe, št. 1070500011233000,
izdal Cetis d.d. gnf-317016
Vezjak Aleksej, Šomat 40, Zgornja Velka,
dijaško izkaznico, izdal SERŠ Maribor, št.
1001904. m-952
Viković Admir, Ulica Ciril Metodova
16, Maribor, voznikovo kartico št.
1070500025935000, izdal Cetis Celje.
m-957
Volk Ljubomir, Veliki Dol 37, Sežana,
kartice za digitalne tahografe, št.
1070500001361000, izdal Cetis d.d.
gnx-317048
Vrabelj Marko, Žepovci 24, Apače,
študentsko izkaznico, št. 93607291, izdala
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
Maribor. m-1011
Žabnič Alja, Obrtna ulica 4, Lenart v Slov.
Goricah, vozno karto, št. 2086, izdal Veolia
Transport. m-953

100 / 10. 12. 2010 /

Stran

3099

Stran

3100 /

Št.

100 / 10. 12. 2010

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

VSEBINA

Javni razpisi

3035

Javne dražbe

3069

Razpisi delovnih mest

3075

Druge objave

3076

Evidence sindikatov

3083

Objave gospodarskih družb
Sklepi o povečanju in zmanjšanju kapitala
Sklici skupščin
Razširitve dnevnih redov

3084
3084
3085
3085

Zavarovanja terjatev

3086

Objave sodišč
Izvršbe
Objave zemljiškoknjižnih zadev
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
Oklici dedičem
Oklici pogrešanih
Pozivi za predlaganje kandidatov za sodnike porotnike
Kolektivni delovni spori

3087
3087
3087
3091
3093
3094
3095
3095

Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Spričevala preklicujejo
Drugo preklicujejo

3096
3096
3096
3097

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – direktor dr. Janez Pogorelec • Založnik Uradni list Republike Slovenije d.o.o. –
direktorica mag. Špela Munih Stanič • Priprava Uradni list Republike Slovenije d.o.o. • Internet: www.uradni-list.si –
e-pošta: info@uradni-list.si

