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Javni razpisi
Št. 430-49/2010/530

Ob-7624/10

Sprememba
V javnem razpisu, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 54/10, dne 9. 7. 2010,
za pridobitev sredstev Evropskega sklada
za regionalni razvoj – ESRR, 2. razvojna
prioriteta: gospodarsko-razvojna infrastruktura, prednostna usmeritev: 2.2. informacijska
družba, projekt gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja
elektronskih komunikacij v lokalni skupnosti
(v nadaljevanju: javni razpis), se besedilo javnega razpisa spremeni tako, da se glasi:
– Drugi odstavek 20. točke: »Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo,
ne glede na vrsto prenosa pošiljke prispele v vložišče Ministrstva za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, 1000
Ljubljana, do:
– za prvo odpiranje dne 14. 10. 2010,
do 12. ure,
– za drugo odpiranje dne 15. 2. 2011,
do 12. ure in
– za tretje odpiranje dne 28. 4. 2011, do
12. ure«.
– Drugi odstavek 21. točke: »Odpiranje
vlog bo trikratno:
– Prvo odpiranje bo 15. 10. 2010, ob
10. uri, na sedežu ministrstva, Kotnikova 38,
Ljubljana.
– Drugo odpiranje bo 16. 2. 2011, ob
10. uri, na sedežu ministrstva, Kotnikova 38,
Ljubljana.
– Tretje odpiranje bo 29. 4. 2011, ob
10. uri, na sedežu ministrstva, Kotnikova 38,
Ljubljana«.
Ostale določbe javnega razpisa ostanejo
nespremenjene.
Sprememba bo objavljena tudi na spletni
strani Ministrstva za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo http://www.mvzt.gov.si/.
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo
Št. 430-135/2010/3
Ob-7630/10
Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38,
1000 Ljubljana, na podlagi Proračuna Republike Slovenije za leto 2011 (Uradni list RS,
št. 99/09 in 96/10), Proračuna Republike Slovenije za leto 2012 (Uradni list RS, št. 96/10),
Zakona o izvrševanju proračunov Republike
Slovenije za leti 2011 in 2012 (Uradni list RS,
št. 96/10), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračunov Republike Slovenije (Ura-

dni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09), Zakona
o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni
list RS, št. 22/06, 61/06 ZDru-1, 112/07), Odločbe Evropske komisije o državni pomoči
(št. N472/2006-Slovenija, o programu tehnološkega razvoja, z dne 17. 11. 2006), dopolnitev Programa za spodbujanje tehnološkega
razvoja ter informacijske družbe za obdobje
2007–2012, z dne 3. 4. 2008 in podpisanega
memoranduma med Slovenijo in Eureko dne
16. 6. 1994 (v nadaljevanju: memorandum)
objavlja
javni razpis
za dodeljevanje spodbud v okviru
iniciative EUREKA za leto 2011
1. Podatki o proračunskem porabniku:
Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa: predmet
Javnega razpisa za dodeljevanje spodbud
za industrijske raziskave v okviru iniciative
Eureka (v nadaljevanju: javni razpis) je sofinanciranje slovenskega dela mednarodnih
raziskovalnih in razvojnih projektov za projekte, ki so potrjeni na zasedanjih programa
Eureka s strani skupine Visokih predstavnikov programa Eureka.
3. Pogoji sodelovanja
Prijavitelji morajo izpolnjevati vse splošne pogoje mednarodne objave.
Slovenski prijavitelj mora poleg splošnih
pogojev mednarodne objave izpolnjevati
tudi naslednje pogoje:
– če se v mednarodni konzorcij projekta
prijavlja en slovenski prijavitelj (kot koordinator ali partner) mora le-ta biti podjetje,
– če se v mednarodni konzorcij projekta
prijavlja več slovenskih prijaviteljev (kot koordinator ali partner), mora eden izmed njih
biti podjetje, drugi partner pa je lahko raziskovalno razvojna organizacija s sedežem
v Republiki Sloveniji,
– čas sofinanciranja projekta s strani ministrstva ne more biti več kot 36 mesecev,
rezultat projekta pa mora biti na tržišču dostopen najkasneje v dveh letih po zaključku
projekta,
– če je slovenski prijavitelj podjetje, ima
le-to lahko v koledarskem letu aktivne (veljavno pogodbo) največ 3 različne projekte,
kjer v projektu lahko nastopa kot vodilni/koordinator ali kot partner,
– če je slovenski prijavitelj raziskovalnorazvojna organizacija ima lahko:

– univerza: posamezna katedra ima
lahko vsega skupaj v koledarskem letu aktivne 3 projekte,
– inštitut: posamezni raziskovalni odsek ima lahko vsega skupaj v koledarskem
letu aktivne 3 projekte,
– posamezni slovenski prijavitelj v projektu mora najmanj 70% dela na projektu
opraviti sam.
Za vse slovenske prijavitelje – člane konzorcija, mora veljati, da:
– niso v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije,
– ne prejemajo, niti niso v postopku pridobivanja finančne pomoči države za reševanje in prestrukturiranje,
– niso za isti namen, ki vsebujejo elemente državnih pomoči, že sofinancirani iz
javnih virov, oziroma skupina višina prejetih
sredstev iz tega naslova ne presega najvišje
stopnje sofinanciranja, ki jo določajo pravila
s področja državnih pomoči,
– nimajo neporavnanih obveznosti do
države,
– na dan 31.12. v letu pred objavo razpisa niso bili v stanju insolventnosti, kot jo
opredeljuje 14. člen Zakona o finančnem
poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti
in prisilnem prenehanju – ZFPPIPP (Uradni
list RS, št. 126/07),
– člani konzorcija med seboj niso povezana podjetja, tj. partnerska ali povezana
podjetja.
Za velika podjetja je določena obveznost
dokazovanja spodbujevalnega učinka (izjava o spodbujevalnem učinku). Kadar se
velika podjetja prijavijo za državno pomoč,
morajo v vlogi na javni razpis s podatki dokazati, da jih bo načrtovana pomoč spodbudila, da izvajajo raziskav, ki jih sicer ne
bi. Spodbujevalni učinek podjetja dokazujejo z merljivimi dejavniki, kot so povečanje
vlaganj v raziskovalno razvojne dejavnosti,
razširitev raziskovalno razvojne dejavnosti
na novo področje, povečanje števila zaposlenih za raziskovalno razvojne dejavnosti
ali povečanje deleža vlaganj v raziskovalno razvojno dejavnost v celotnem prometu
podjetja.
4. Ocenjevanje, merila in izbira
4.1. Ocenjevanje in merila za izbiro prejemnikov sredstev
Pravočasne, pravilno označene in popolne vloge, ki bodo ustrezale mednarodnim
pogojem programa Eureka in pogojem tega
javnega razpisa, bodo dane v ocenjeva-
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nje strokovni komisiji, ki ocenjuje v skladu
s predpisano Eureka ocenjevalno metodologijo po spodnjih merilih:
Merilo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Finančna sposobnost partnerjev
v konzorciju
Formalni sporazum med partnerji
Stopnja tehnološke zahtevnosti projekta
Predviden tehnološki napredek projekta
Stopnja inovativnosti projekta
Velikost potencialnega trga za partnerje
Dostop do trga in potencialni riziki projekta
Povračilo investicije glede na vložek v projekt
Geografski/sektorski vpliv projekta
Stopnja uravnoteženosti partnerjev
v projektu
Dodana vrednost zaradi skupnega
sodelovanja v projektu
Tehnološka sposobnost partnerjev
Upravljavska sposobnost partnerjev
Metodologija in planiranje projekta
Mejniki terminskega plana in jasno
opredeljeni cilji projekta
Finančna konstrukcija projekta
Finančna soudeležba partnerjev v projektu
Strateška pomembnost projekta za partnerje
Povečana sposobnost in prepoznavnost
zaradi projekta
Skupaj
4.2. Izbira prejemnikov sredstev
Meja, nad katero velja vloga za pozitivno
ocenjeno, je 140 točk ali več. Taka vloga se
v primeru potrditve projekta na zasedanju
Visokih predstavnikov Eureka sofinancira
s strani ministrstva.
Višina sofinanciranja za slovenskega
partnerja v projektu se določi glede na celotno vrednost projekta in glede na višino njegovega deleža podanega v vlogi, ter glede
na število mesecev trajanja projekta. V primeru, da je datum začetka projekta v vlogi pred datumom potrditve na zasedanju Visokih predstavnikov Eureka, se pri izračunu
upošteva sorazmerni delež za tekoče leto
od prvega v mesecu naprej, ki sledi datumu
potrditve projekta, do v vlogi zapisanega
dneva zaključka projekta.
V primeru, da projekt ni potrjen na planiranem zasedanju in je potrjen na enem
od kasnejših zasedanj, ker tuji partner še ni
dobil potrditve projekta, lahko slovenski prijavitelj zaprosi za časovno podaljšanje roka
trajanja projekta za obdobje zamude potrditve projekta, kar pa nima finančnih posledic
za ministrstvo.
Obdobje, ki mine od v vlogi zapisanega
začetka projekta do kasnejšega dneva potrditve projekta na zasedanju Visokih predstavnikov Eureke, ne more biti sofinancirano.
Ministrstvo bo začelo s sofinanciranjem
najvišje ocenjenega projekta posameznega
razpisnega roka navzdol, do porabe razpoložljivih sredstev. V primeru, da bi zaradi
velikega števila prijavljenih projektov, projekti ostali brez sofinanciranja, se sredstva
za sofinanciranje projektov lahko povečajo
v okviru razpoložljivih sredstev na proračunski postavki 5687, ali pa se prijavitelj odloči
za samofinanciranje.

Od najmanj –
do največ
0–10
0–10
0–10
0–10
0–10
0–10
0–10
0–10
0–10
0–10
0–10
0–10
0–10
0–10
0–10
0–10
0–10
0–10
0–10
0–190

V primeru neporabe sredstev dodeljenih
s strani ministrstva do 15. oktobra vsako
leto, prijavitelj ni upravičen do prenosa neporabljenih sredstev v prihodnje leto.
Dokončno odločitev o potrditvi sofinanciranja slovenskega dela posameznega projekta sprejme minister.
5. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški, v skladu z dopolnjenim
Programom za spodbujanje tehnološkega razvoja ter informacijske družbe za obdobje
2007–2013, z dne 3. 4. 2008, so stroški za
izvajanje raziskovalno-razvojne dejavnosti
projekta, ki se izvajajo v obliki industrijskih
raziskav, v višini do 50% za mala, srednja
in velika podjetja ter raziskovalno razvojne
organizacije v vrednosti upravičenih stroškov
za raziskovalne-razvojne aktivnosti, in sicer:
– stroški osebja (raziskovalci, razvojniki,
tehniki),
– stroški instrumentov in opreme (le
amortizacija),
– stroški stavb in zemljišča (le amortizacija),
– stroški svetovanja in drugih storitev
(ne smejo presegati 30% vrednosti vložka
posameznega partnerja v projekt v vsakem
obdobju poročanja),
– režijski stroški in
– drugi operativni stroški, ki ne smejo
presegati 20% prvih štirih alinej v vsakem
obdobju poročanja.
6. Okvirna višina sredstev
Za nacionalno sofinanciranje projektov
Eureka je na proračunski postavki 5687,
projekt 3211-06-0011 in 3211-11-0035,
konto 4102 in 4133, v letu 2011 predvidenih 2.500.000,00 EUR. Višina sredstev
za ostala leta trajanja projektov je okvirno
2.000.000,00 EUR letno in bo odvisna od
razpoložljivih proračunskih sredstev.
Sofinancira se projekte v višini do 50%
vrednosti slovenskega deleža v posameznem projektu. Projekt bo lahko prejel sredstva do višine, zaprošene v vlogi, vendar
največ do višine 75.000,00 EUR na leto za
projekt. V primeru, da v enem projektu sodeluje več slovenskih prijaviteljev, se znesek
75.000,00 EUR porazdeli med slovenske
prijavitelje glede na njihov medsebojni delež
v projektu.
7. Obdobje za porabo sredstev: obdobje za porabo sredstev so proračunska leta
2011, 2012, 2013 in 2014 oziroma do leta
časa trajanja projekta, ki ga je prijavitelj navedel v vlogi kot datum zaključka projekta, ki
ne sme biti daljši od 36 mesecev.
8. Razpisni roki in način prijave
Slovenski prijavitelj pri projektu lahko sodeluje kot koordinator ali kot partner. Roki za
oddajo vlog na javni razpis v letu 2011 so:
15. februar, 3. maj in 6. september 2011, do
12. ure. Datumi se navezujejo na posamezna uradna zasedanja Visokih predstavnikov Eureke.
Vsak slovenski prijavitelj (koordinator ali
samo partner v projektu) se mora sam prijaviti na ta javni razpis. Dva izvoda prijave
mora v skladu z navodili iz Razpisne dokumentacije dostaviti v zapečatenem ovitku na naslov Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, 1000
Ljubljana, najkasneje na dan objavljenega
datuma za oddajo vlog do 12. ure, ne glede
na način dostave. Na zapečatenem ovitku
mora biti označeno »Ne odpiraj – vloga na
javni razpis EUREKA«.
9. Odpiranje vlog: odpiranje prispelih
vlog, na nacionalni del razpisa, v skladu
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z 222. členom Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije,
zaradi predvidenega večjega števila prijav ni
javno in bo potekalo v prostorih Ministrstva
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
in sicer naslednji dan, ki bo predviden kot
zadnji rok za prispetje vlog. Datumi in druge
informacije v zvezi z odpiranjem vlog bodo
objavljene na spletnih straneh ministrstva
(www.mvzt.gov.si) ali vam jih posreduje nacionalna kontaktna oseba (NPC).
10. Obveščanje o izboru: prijavitelji na ta
javni razpis bodo o izidih razpisa obveščeni
v roku 90 dni od datuma odpiranja vlog.
11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
I. Uvod – Predstavitev in podrobno pojasnitev javnega razpisa
II. Navodilo prijaviteljem za izdelavo prijave (Obrazec A – obrazec za prijavo projekta, Obrazec B – prijavni obrazec »Project
proposal form«, Obrazec C – obrazec povzetka projekta, Obrazec D – obrazec PDF,
Obrazec E – izjava o strinjanju z razpisnimi
pogoji, Obrazec F – vzorčna pogodba)
III. Priloge (Priloga 1 – Zahtevek za sofinanciranje, Priloga 2 – Poročilo delu na
projektu)
IV. Navodilo za izpolnjevanje zahtevka
za sofinanciranje
V. Ocenjevalni list
VI. Metodologija ocenjevanja projekta
(PAM).
Razpisna dokumentacija je na voljo
v glavni pisarni na sedežu Ministrstva za
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, in na spletni strani
www.mvzt.gov.si (Javni razpisi).
12. Dodatne informacije: dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom so do
zaključka razpisa na voljo na Ministrstvu
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo,
pri kontaktnih osebah: Urška Zupin, urska.zupin@gov.si, in Petri Žagar, petra.zagar@gov.si.
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo
Št. 430-136/2010/3
Ob-7631/10
Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova
38, 1000 Ljubljana, na podlagi Proračuna
Republike Slovenije za leto 2011 (Uradni list
RS, št. 99/09 in 96/10), Proračuna Republike Slovenije za leto 2012 (Uradni list RS,
št. 96/10), Zakona o izvrševanju proračunov
Republike Slovenije za leti 2011 in 2012
(Uradni list RS, št. 96/10), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračunov Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08,
99/09), Zakona o raziskovalni in razvojni
dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06, 61/06
ZDru-1, 112/07), Odločbe Evropske komisije
o državni pomoči (št. N472/2006-Slovenija,
o programu tehnološkega razvoja, z dne
17. 11. 2006), dopolnitev Programa za spodbujanje tehnološkega razvoja ter informacijske družbe za obdobje 2007–2012, z dne
3. 4. 2008 in podpisanega memoranduma
med Slovenijo in Eureko dne 16. 6. 1994 (v
nadaljevanju: memorandum) objavlja
javni razpis
za podporo malim in srednje velikim
podjetjem, ki izvajajo raziskave
in razvoj – program EUROSTARS,
v okviru iniciative EUREKA
1. Podatki o proračunskem porabniku:
Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko

šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova
38, 1000 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa: predmet
Javnega razpisa za podporo malim in srednje velikim podjetjem, ki izvajajo raziskave
in razvoj – program Eurostars, v okviru iniciative Eureka (v nadaljevanju: javni razpis)
je sofinanciranje slovenskega dela mednarodnih raziskovalnih in razvojnih projektov
za projekte, ki so potrjeni na mednarodnem
ocenjevanju Eurostars s strani skupine Visokih predstavnikov programa Eurostars.
3. Pogoji sodelovanja
Prijavitelji morajo izpolnjevati vse splošne
pogoje mednarodnega razpisa, in sicer:
– pri projektu morata sodelovati najmanj
dva partnerja, ki prihajata iz dveh različnih
držav članic Eurostars,
– projekt mora ustrezati vsem Eureka
kriterijem (pokriva lahko katerokoli tehnološko področje, imeti mora civilni namen,
rezultat pa mora biti nov proizvod, postopek
ali storitev),
– koordinator v konzorciju mora biti MSP,
ki izvaja RR, ki torej vlaga več kot 10% svojega ekvivalenta polnega delovnega časa
ali letnega prometa v raziskovalno razvojno
dejavnost,
– vodilno MSP, ki izvaja RR, ima sedež
v državi članici EUROSTARS,
– vsi udeleženi MSP ustrezajo definiciji
MSP, ki jo je sprejela Evropska unija,
– RR dejavnost v višini več kot 50% skupnih stroškov projekta bodo izvajala MSP, ki
sodelujejo v projektu,
– v posameznem projektu vsi partnerji
sestavljajo dobro uravnotežen mednarodni
konzorcij, kjer nobena država ali partner ne
vloži v projekt več kot 75% celotnih stroškov
projekta,
– načrtovano trajanje projekta ≤ 3 leta,
– vstop proizvoda, postopka ali storitve
na tržišče je predviden v 2 letih po zaključku projekta.
Na nacionalni razpis se lahko prijavijo
samo slovenski prijavitelji, katerih projekt,
pri katerem sodelujejo v okviru mednarodnega konzorcija kot koordinator ali partner,
je bil potrjen s strani Visokih predstavnikov
Eurostars.
Poleg splošnih pogojev mednarodnega
razpisa morajo slovenski prijavitelji izpolnjevati tudi naslednje pogoje:
– Vsak slovenski prijavitelj lahko sodeluje največ v enem tekočem projektu EUROSTARS (prijavitelj projekta je lahko koordinator projekta ali samo njegov partner).
– Na javni razpis se lahko prijavijo velika,
srednje velika in mala podjetja in raziskovalno-razvojne organizacije, s sedežem v Republiki Sloveniji, ki:
– na dan 31.12. v letu pred objavo
razpisa niso bila v stanju insolventnosti, kot
jo opredeljuje 14. člen Zakona o finančnem
poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti
in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP)(Uradni
list RS, št. 126/07, 40/09, 59/09),
– od leta 2000 niso pridobila ali niso
v postopku pridobivanja državnih pomoči
za reševanje in prestrukturiranje podjetij
v težavah,
– niso za iste stroške pridobila ali niso
v pridobivanju sofinanciranja iz drugih državnih ali lokalnih proračunskih virov,
– niso v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije,
– imajo poravnane obveznosti do države,
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Za velika podjetja je določena obveznost
dokazovanja spodbujevalnega učinka (izjava o spodbujevalnem učinku). Kadar se
velika podjetja prijavijo za državno pomoč,
morajo v vlogi na javni razpis s podatki dokazati, da jih bo načrtovana pomoč spodbudila, da izvajajo raziskav, ki jih sicer ne
bi. Spodbujevalni učinek podjetja dokazujejo z merljivimi dejavniki, kot so povečanje
vlaganj v raziskovalno razvojne dejavnosti,
razširitev raziskovalno razvojne dejavnosti
na novo področje, povečanje števila zaposlenih za raziskovalno razvojne dejavnosti
ali povečanje deleža vlaganj v raziskovalno razvojno dejavnost v celotnem prometu
podjetja.
3.1. Upravičenci: predloge raziskovalnih
projektov Eurostars, katerih projekt je bil
potrjen s strani Visokih predstavnikov Eurostars, lahko prijavijo slovenski prijavitelji
(velika, mala in srednje velika podjetja in
raziskovalno-razvojne organizacije) v mednarodnem konzorciju s partnerji, ki prihajajo iz držav članic konzorcija EUROSTARS
(seznam najdete na spletnem naslovu www.
eurostars-eureka.eu). Do sofinanciranja so
upravičene organizacije, ki ustrezajo pogojem mednarodnega razpisa Eurostars, objavljenim na http://www.eurostars-eureka.eu
in tega javnega razpisa.
3.2. Konzorcij: nacionalni partnerji iz različnih držav članic konzorcija EUROSTARS
v posameznem projektu sestavljajo mednarodni konzorcij (v nadaljevanju: konzorcij).
V konzorciju posameznega projekta mora
sodelovati najmanj eno malo ali srednje veliko podjetje, ki izvaja raziskave in razvoj (v
nadaljevanju: MSP, ki izvaja RR) in prihaja
iz države članice konzorcija EUROSTARS.
To MSP, ki izvaja RR, mora biti tudi koordinator projekta.
4. Okvirna višina sredstev
Za nacionalno sofinanciranje projektov EUROSTARS je na proračunski postavki
5687, projekt 3211-06-0011 in 3211-11-0035,
v letu 2011 predvidenih 500.000,00 EUR
ter v letu 2012 500.000,00 EUR. Višina
sredstev za sofinanciranje projektov, ki se
bodo zaključili po letu 2012, je odvisna od
razpoložljivih sredstev, ki bodo predvidena
v proračunu za ta leta. Sofinanciranje projektov po letu 2012 bo določeno z aneksom
k pogodbi.
Projekt bo lahko prejel sredstva do višine,
zaprošene v vlogi, vendar največ do višine
50.000,00 EUR na leto za projekt. V primeru, da v enem projektu sodeluje več slovenskih prijaviteljev, se znesek 50.000,00 EUR
porazdeli med slovenske prijavitelje glede
na njihov medsebojni delež v projektu.
5. Obdobje porabe sredstev: obdobje za
porabo sredstev so leta 2011, 2012, 2013,
in 2014.
Rok trajanja projektov je največ 36 mesecev (3 leta) od datuma, ki ga je prijavitelj
navedel vlogi kot datum začetka projekta.
6. Način prijave in razpisni roki: partner
pri projektu lahko sodeluje kot koordinator
(ki je v projektu le eden in mora biti MSP,
ki izvaja RR s sedežem v državi članici Eurostars) ali kot partner (vsaj eden ali več iz
države članice Eurostars).
6.1. Prijava na mednarodni razpis
Koordinator je dolžan poskrbeti za popolno mednarodno prijavo predloga projekta in
jo mora oddati v imenu celotnega konzorcija
do razpisanega dneva in ure za oddajo vlog,
objavljenega na spletni strani www.eurostars-
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eureka.eu., v skladu z navodili iz Smernic
za prijavitelje, in sicer v elektronski obliki na
Sekretariat Eureke, z naložitvijo prijave preko
spletne strani www.eurostars-eureka.eu.
Naslednji, tj. šesti rok za oddajo vlog na
mednarodni razpis je 24. marec 2011. Za
pravočasno se šteje prijava, ki je bila preko spletne strani www.eurostars-eureka.eu
naložena do izteka roka do 20:00 CET.
Sedmi rok za oddajo vlog na mednarodno del razpisa v letu 2011 bo objavljen
naknadno na spletni strani www.eurostarseureka.eu.
6.2. Nacionalna prijava: vsak slovenski prijavitelj (koordinator ali samo partner
v projektu, ki je bil na mednarodni ravni potrjen s strani Visokih predstavnikov programa Eurostars) se mora posebej prijaviti na
ta javni razpis (v nadaljevanju: nacionalni
razpis) za dodelitev nacionalnih finančnih
sredstev. Kot pravočasne se štejejo vloge, ki prispejo na ministrstvo najkasneje
14. dan od prejetja elektronskega obvestila
s strani Sekretariata Eureka o izbiri.
7. Odpiranje vlog: odpiranje prispelih
vlog za ta javni razpis je javno in bo potekalo v prostorih Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, in sicer naslednji dan, ki bo predviden kot zadnji rok
za prispetje vlog (tj. 15. dan od prejema
elektronskega obvestila s strani Sekretariata Eureka o izbiri). Datumi in druge informacije v zvezi z odpiranjem vlog bodo
objavljene na spletnih straneh ministrstva
(www.mvzt.gov.si) ali vam jih posreduje nacionalni projektni koordinator (NPC).
8. Ocenjevanje, merila in izbira
8.1. Mednarodno preverjanje in ocenjevanje ter izbor projektov
Na podlagi prejetega obvestila s strani
sekretariata Eureka o prejeti pravočasni in
popolni vlogi na mednarodni razpis Eurostars, nacionalni koordinator projekta izvede preverjanje, ki poteka pred začetkom
ocenjevanja tehničnih izvedencev. Preverja
se: finančna ustreznost prijavitelja in vsebina konzorcijske pogodbe.
Sledi ocenjevanje dveh tehničnih izvedencev, ki ocenjujeta projekt po vnaprej
določenih merilih mednarodnega razpisa,
ki so prikazana v razpisni dokumentaciji
Nato vsak izmed 6 članov Komisije za
vrednotenje v skladu z mednarodnim razpisom na podlagi 6 dokumentov (prijavni
obrazec, finančno poročilo ali poslovi načrt,
konzorcijska pogodba, 2 poročili tehničnih
strokovnjakov in mnenje (Cover note) nacionalnega koordinatorja) ocenjuje projekte
po enakih merilih kot tehnični strokovnjaki.
Ko vsi člani ocenijo projekt, se poda skupna ocena za vsako področje, ki predstavlja povprečno vrednost šestih članov za
posamezno področje.
Na podlagi vseh zbranih ocen Komisija
za vrednotenje izdela poročilo in uvrstitveni seznam. Največ možnih točk, ki ji lahko
prejme projekt, je 300. Če je bila pri enem
od meril ocena manjša od 60, ali če je skupna ocena projekta manjša od 200, projekt
samodejno postane neprimeren za sofinanciranje iz programa Eurostars.
Na podlagi poročila Komisije za vrednotenje in uvrstitvenega seznama skupina Visokih predstavnikov Eurostars sprejme ali
v celoti zavrne celoten seznam. Ta uvrstitveni seznam je nato podlaga za nacionalno sofinanciranje tistih projektov v katerih
sodelujejo slovenski prijavitelji.
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8.2. Nacionalni del
Na odpiranju strokovna komisija ministrstva preveri pravočasnost, pravilno označenost prispelih vlog, popolnost vlog. Vloge, ki niso prispele pravočasno ali ki niso
pravilno označene, se zavržejo. Strokovna
komisija opravi pregled vlog in v primeru,
da je posamezna vloga nepopolna, pozove
prijavitelja k dopolnitvi. Tudi vloge prijaviteljev, ki so bili pozvani k dopolnitvi in se na
poziv niso pravočasno odzvali, se zavrže.
Vloge, ki ne izpolnjujejo nacionalnih pogojev, strokovna komisija zavrne.
8.3. Izdelava predloga nacionalnega sofinanciranja
Strokovna komisija ministrstva na podlagi opravljenega mednarodnega ocenjevanja po merilih, določenih v mednarodnem
razpisu in predhodnih preverjanjih nacionalnega koordinatorja ter na podlagi sprejetega uvrstitvenega seznama projektov, ki
ga je za sofinanciranje potrdila skupina Visoki predstavniki Eurostars pripravi predlog
sofinanciranja.
Glede na razpoložljiva in zaprošena
sredstva, bo ministrstvo sofinanciralo vse
projekte, v katerih sodelujejo slovenski
udeleženci, in so uvrščeni na uvrstitveni
seznam, če bodo imele vse države udeležencev v projektu sredstva za sofinanciranje projekta oziroma se bodo posamezni udeleženci financirali sami in če bodo
slovenski prijavitelji pravočasno in pravilno
oddali tudi popolno vlogo na nacionalni del
razpisa in bodo hkrati izpolnjevali vse pogoje nacionalnega razpisa.
Ministrstvo bo začelo s sofinanciranjem
najvišje ocenjenega projekta z uvrstitvenega seznama projektov, ki ga je za sofinanciranje potrdila skupina Visokih predstavnikov Eurostars in nadaljevalo po
seznamu navzdol do porabe razpoložljivih
sredstev. V primeru, da bi zaradi velikega
števila prijavljenih projektov, projekti, ki jih
je potrdila skupina Visokih predstavnikov
Eurostars, ter so prijavitelji pravočasno in
pravilno oddali popolno vlogo oziroma so
jo pravočasno ustrezno dopolnili in izpolnjujejo vse pogoje nacionalnega razpisa,
ostali brez sofinanciranja, se sredstva za
sofinanciranje projektov lahko povečajo
v okviru razpoložljivih sredstev na proračunski postavki 5687, projekt 3211-06-0011
in 3211-11-0035.
Dokončno odločitev o potrditvi sofinanciranja slovenskega dela posameznega
projekta sprejme minister.
9. Obveščanje o izboru: prijavitelji na ta
javni razpis bodo o izidih razpisa obveščeni
v roku 90 dni od datuma odpiranja vlog.
10. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
I. Uvod – Predstavitev in podrobno pojasnitev javnega razpisa
II. Navodilo prijaviteljem za izdelavo
prijave (Obrazec 1 – obrazec za prijavo
projekta, Obrazec 2 – obrazec povzetka
projekta, Obrazec 3 – izjava o strinjanju
z razpisnimi pogoji, Vzorčna pogodba)
III. Priloge (Priloga 1 – Zahtevek za sofinanciranje, Priloga 2 – Poročilo delu na
projektu)
IV. Navodilo za izpolnjevanje zahtevka
za sofinanciranje.
Razpisna dokumentacija je na voljo
v glavni pisarni na sedežu Ministrstva za
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, in na spletni
strani www.mvzt.gov.si (Javni razpisi).

11. Dodatne informacije: dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom so do
zaključka razpisa na voljo na Ministrstvu
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, pri kontaktnih osebah: Urška Zupin, urska.zupin@gov.si, in Petri Žagar, petra.zagar@gov.si.
Ministrstvo
za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo
Št. 093-25/2010/5
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Na podlagi Uredbe Sveta (ES)
št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za
regionalni razvoj, Evropskem socialnem
skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999 (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1083/2006/ES),
Uredbe Sveta (ES) št. 1341/2008 z dne
18. decembra 2008 o spremembi Uredbe
(ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah
o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu v zvezi z nekaterimi projekti, ki
ustvarjajo prihodek (v nadaljnjem besedilu:
Uredba 1341/2008/ES, Uredbe Sveta (ES)
št. 284/2009 z dne 7. aprila 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 1083/2006, Uredbe
(ES) št. 1081/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem socialnem skladu
in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1784/1999
o Evropskem socialnem skladu, Uredbe
(ES) št. 396/2009 Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 6. maja 2009 o spremembi
Uredbe (ES) št. 1081/2006 o Evropskem
socialnem skladu, glede razširitve vrste
stroškov, upravičenih do prispevka iz ESS,
Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne
8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje
Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za
regionalni razvoj, Evropskem socialnem
skladu in Kohezijskem skladu, Uredbe komisije (ES) št. 846/2009 z dne 1. septembra 2009 o spremembi Uredbe Komisije
(ES) št. 1828/2006 o pravilih za izvajanje
Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES)
št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in
Sveta o Evropskem skladu za regionalni
razvoj, Spremembe Proračuna Republike
Slovenije za leto 2011 in Proračuna Republike Slovenije za leto 2012 (Uradni list
RS, št. 96/10), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011 in
2012 (Uradni list RS, št. 96/10), Pravilnika
o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07,
61/08), Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02,
110/02 – ZDT-B, 56/02 – ZJU, 127/06 –
ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09),
Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike
v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list RS, št. 17/09,
40/09, 3/10 in 31/10,79/10), Nacionalnega
strateškega referenčnega okvira za obdobje 2007–2013 (št. CCI 2007SI16UNS001,
z dne 18. 6. 2007), Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013 (št. CCI 2007 SI 051 PO
001, z dne 21. 11. 2007 ter sklepa organa upravljanja o potrditvi instrumenta št.
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OP RČV5/3/008-0 – MJU z dne 31. 12.
2010 Ministrstvo za javno upravo objavlja
dodatni javni razpis
za spodbujanje razvoja nevladnih
organizacij in civilnega dialoga
za obdobje 2011–2012
za Gorenjsko regijo
1. Posredniško telo in izvajalec razpisa:
Republika Slovenija, Ministrstvo za javno
upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo).
2. Predmet in upravičene dejavnosti javnega razpisa
2.1 Predmet javnega razpisa
Dodatni javni razpis za spodbujanje
razvoja nevladnih organizacij in civilnega
dialoga za obdobje 2010–2012 za gorenjsko regijo se izvede, ker v okviru javnega
razpisa za spodbujanje razvoja nevladnih
organizacij in civilnega dialoga za obdobje
2011–2012 (Uradni list RS, št. 67/10 in Uradni list RS, št. 69/10 – pop.) ni bil izbran
upravičenec za izvajanje projekta regionalnega NVO stičišča gorenjske regije.
Dodatni javni razpis se izvaja v okviru
Operativnega programa za razvoj človeških
virov za obdobje 2007–2013, prednostne
usmeritve 5.3.: Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij in civilnega dialoga.
V okviru predmetnega javnega razpisa je
regionalno NVO stičišče Gorenjske opredeljeno kot: nevladna organizacija, ki združuje
več NVO z različnih področij delovanja in
deluje na regionalni ravni (statistična regija,
klasifikacija NUTS 3) Gorenjske regije s ciljem povezovanja, partnerskega sodelovanja ter zagotavljanja strokovne podpore in
pomoči delovanju NVO.
V okviru dodatnega javnega razpisa se
bo sofinanciralo samo 1 projekt1 regionalnega NVO stičišča.
2.2 Upravičene dejavnosti javnega razpisa
Upravičene dejavnosti javnega razpisa:
1. Zagovorništvo in civilni dialog;
2. Zagotavljanje servisne podpore nevladnim organizacijam;
3. Krepitev vloge mreže NVO v okolju/vsebinskem področju delovanja in krepitev lastnih kapacitet mreže:
a) Krepitev vloge mreže v okolju/vsebinskem področju delovanja in zagotavljanje
trajnosti delovanja mreže;
b) Usposabljanje in izobraževanje za
zaposlene in prostovoljce, ki sodelujejo pri
izvedbi projekta;
4. Skupne akcije/iniciative NVO z namenom ozaveščanja posebnih ciljih skupin
tj. medijev in gospodarstva o pomenu NVO
sektorja ali ključnih razvojnih vprašanjih na
določenem vsebinskem področju in vlogi
NVO.
Prijavitelji morajo v vlogi predvideti izvajanje vseh navedenih dejavnosti od 1 do 4.
Po tem razpisu je projekt opredeljen kot,
nedeljiva celota aktivnosti, ki prispevajo k rezultatom in vnaprej določenim in jasno opredeljenim ciljem, na podlagi katerih je mogoče presojati izpolnjevanje vnaprej določenih
meril. Projekt ima določeno trajanje, ki je
določeno z datumom začetka in konca.
1
Projekt = operacija, skladno z opredelitvijo
izraza v členu 3 (7) Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske
politike v Republiki Sloveniji v programskem
obdobju 2007–2013 (Uradni list RS št. 17/09,
40/09, 3/10, 31/10).
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Upravičene dejavnosti so podrobneje
opredeljene v 2. poglavju razpisne dokumentacije.
3. Namen razpisa: namen razpisa je zagotovitev podpornega okolja za nevladne organizacije, da bodo aktivno in medsebojno
komplementarno prispevale k oblikovanju
bolj kakovostnih in trajnostno naravnanih
javnih politik, krepitev usposobljenosti nevladnih organizacij za izvajanje projektov,
programov in javnih politik ter promocija nevladnega sektorja z namenom ozaveščanja
posebnih javnosti (mediji, gospodarstvo,
javna uprava) o ključnih razvojnih vprašanjih in vlogi ter pomenu NVO.
4. Pričakovani rezultati in učinki javnega
razpisa
Prijavitelji morajo v delovnem načrtu projekta predvideti izvedbo aktivnosti najmanj
v takšnem obsegu, da bo zagotavljala doseganje učinkov in rezultatov za posamezen
projekt, najmanj v višini, kot je navedeno
v nadaljevanju. Prijavitelji lahko predvidijo
doseganje višjih vrednosti od navedenih.
4.1 Pričakovani rezultati in učinki za projekt
Pričakovani rezultati in učinki za projekt
regionalnega NVO stičišča Gorenjske regije
so določeni v nadaljevanju glede na upravičene dejavnosti in se ne razlikujejo glede
na predhodni javni razpis.
Pričakovani učinki in rezultati za dejavnosti zagovorništvo in civilni dialog, krepitev
vloge mreže NVO v okolju delovanja in krepitev lastnih kapacitet NVO mreže, skupne
akcije/iniciative NVO.

Dejavnost

Pričakovani učinki in rezultati

Zagovorništvo in civilni dialog:

– 2 usklajeni pobudi za spremembo zakonodaje oziroma predpisov, ki urejajo delovanje NVO
na lokalni/regionalni ravni
– 1 usklajen predlog nabora programov/projektov NVO za vključitev v regionalni razvojni
program
– 2 akciji za javno upravo/lokalno samoupravo z namenom spodbujanja civilnega dialoga
skupaj s horizontalno NVO mrežo,vsebinskimi NVO mrežami ali lokalnimi NVO
– 2 srečanji/posveta z NVO z namenom uskladitve zakonodaje oziroma predpisov, ki urejajo
delovanje NVO na lokalni/regionalni ravni (od tega najmanj 1 na temo predloga nabora
projektov NVO za vključitev v RRP)

Krepitev vloge regionalnega NVO
stičišča v okolju delovanja in krepitev
lastnih kapacitet NVO mreže:

– Povečanje št. članic v regionalnem NVO stičišču za 20 NVO
– 1 strategija razvoja NVO na regionalni ravni z akcijskim načrtom izvajanja
– 5 srečanj z NVO z namenom spodbujanja mreženja, sodelovanja, povezovanja NVO (od
tega najmanj 1 na temo oblikovanja strategije razvoja NVO na regionalni ravni z akcijskim
načrtom izvajanja)
– 1 strateški načrt delovanja regionalnega NVO stičišča s poudarkom na delovanju po
zaključku projekta
– 5 potrdil o opravljenem usposabljanju/izobraževanju zaposlenih ali prostovoljcev, ki
sodelujejo pri izvedbi projekta

Skupne akcije/iniciative NVO

– 1 skupna akcija/iniciativa s horizontalnimi NVO mrežami, vsebinskimi NVO mrežami ali
lokalnimi NVO z namenom ozaveščanja gospodarstva
– 1 skupna akcija/iniciativa s horizontalnimi NVO mrežami, vsebinskimi NVO mrežami ali
lokalnimi NVO z namenom ozaveščanja medijev

Regija – Gorenjska

Pričakovani učinki

Zagotavljanje servisne podpore
nevladnim organizacijam

– 500 svetovalnih ur za lokalne NVO
– 22 usposabljanj za NVO
– 220 udeležencev usposabljanj za NVO
– 9 izbranih projektov lokalnih NVO, ki so bili realizirani ob podpori in sodelovanju
regionalnega NVO stičišča
– 1 analiza evalvacijskega vprašalnika glede zadovoljstva lokalnih NVO o zagotavljanju
informacij regionalnega NVO stičišča s predlogom izboljšav
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Upravičeni prijavitelji in pogoji, ki jih morajo prijavitelji izpolnjevati
Prijavitelji morajo predpisane pogoje dokazati s predložitvijo ustreznih obrazcev in
dokazil (prilog) v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije.
V primeru dvoma v izpolnjevanje pogojev
katerega koli prijavitelja lahko Ministrstvo za
javno upravo zahteva dodatna pojasnila in
dokazila.
Ministrstvo bo za potrebe tega javnega
razpisa pridobilo dokazila glede izpolnjevanja nekaterih pogojev iz uradnih evidenc.
Upravičeni prijavitelji so:
– nevladne organizacije s sedežem v gorenjski statističnih regiji (na podlagi klasifikacije NUTS III), ki delujejo z namenom
razvoja filantropije, partnerskega sodelovanja, povezovanja ter razvoja nevladnih organizacij na območju statistične regije oziroma
na območju najmanj dveh občin (dokazilo:
priložena fotokopija ustanovnega akta in/ali
drugega ustreznega splošnega dokumenta¸, iz katerega je razvidno geografsko in
vsebinsko področje delovanja prijavitelja,
Priloga B);
– pravne osebe, registrirane v skladu
z Zakonom o društvih, Zakonom o ustanovah ali Zakonom o zavodih;
– nevladne organizacije, ki izkažejo interes lokalnih nevladnih organizacij za mrežno
povezovanje na regionalni ravni v okviru
prijavljenega projekta (dokazilo: izjave nevladnih organizacij o podpori regionalnemu
NVO stičišču, Obrazec št. 6 razpisne dokumentacije);
– nevladne organizacije, ki so imele v letu
2009 najmanj 20.000,00 evrov prihodka (dokazilo: fotokopija izkaza poslovnega izida od
1. 1. 2009 do 31. 12. 2009, Priloga C).
Neupravičeni prijavitelji na javni razpis
so:
– pravne osebe ustanovljene kot javni
zavodi.
4.2 Dodatni pogoji za prijavitelje na javni
razpis
– za projekt, za katerega podajajo vlogo, niso pridobili pomoči iz drugih sredstev
državnega ali lokalnega proračuna ali sredstev EU ali donacije iz Norveškega /EGP
Finančnega mehanizma ali Švicarskega prispevka (dvojno financiranje);
– hraniti morajo vso dokumentacijo o projektu najmanj do 31. 12. 2020;
– zagotavljati morajo informiranje in obveščanje javnosti o projektu v skladu z Navodili organa upravljanja, posredniškega telesa ter 8. in 9. členom Uredbe komisije EU
št. 1828/2006;
– zagotavljati morajo posredniškemu telesu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim nadzornim slovenskim organom in pristojnim
organom EU informacije o poteku projekta
ter doseganju ciljev in rezultatov;
– zagotavljati morajo posredniškemu
telesu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim
nadzornim slovenskim organom in pristojnim organom EU informacije o morebitnih
prihodkih povezanih z izvajanjem projekta (skladno s 55. členom Uredbe (ES)
št. 1083/2006/ES);
– zagotavljati morajo posredniškemu
telesu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim
nadzornim slovenskim organom in pristojnim organom EU dostop do dokumentacije
o projektu;
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– v primeru ugotovitve o nenamenski
porabi sredstev, nespoštovanju pogodbenih
določil ali o dvojnem financiranju projekta
s strani drugih proračunskih virov RS ali EU,
morajo vrniti vsa prejeta sredstva, skupaj
s pripadajočimi obrestmi od dneva nakazila
do dneva vračila;
– v skladu z Zakonom o odgovornosti
pravnih oseb za kazniva dejanja (Uradni
list. RS, št. 98/04 – UPB1, 65/08; v nadaljevanju: ZOPOKD) niso pravnomočno obsojeni zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki
so opredeljena v Kazenskem zakoniku RS
(Uradni list RS, št. 95/04 – KZ-UPB1, 37/05
Odl. US, 17/06 Odl. US, 55/08 (66/08 popr.),
89/08 Odl. US, 5/09 Odl. US): nedovoljeno
sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril,
sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje; poslovna goljufija.
5.4.1. Dodatni pogoj za prijavitelje za
regionalna stičišča NVO:
– da bodo izvajali projekt v statistični regiji, v kateri so registrirani.
5. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za javni razpis
Okvirna razpoložljiva višina nepovratnih
sredstev za dodatni javni razpis:
Vir razpisanih sredstev (v EUR)

Leto 2011

Leto 2012

Skupaj

Namenska sredstva Evropskega
socialnega sklada (85%)
– PP 6857

98.729,35

65.820,45

164.549,80

Namenska sredstva slovenske
udeležbe (15%) – PP 6996

17.422,83

11.615,37

29.038,20

Skupaj

116.152,18

77.435,82

193.588,00

Namenska sredstva EU, opredeljena
v Operativnem programu razvoja človeških
virov za obdobje 2007–2013, predstavljajo
85,00% celotnih upravičenih javnih izdatkov
za upravičene stroške projekta. Namenska
sredstva slovenske udeležbe (državnega
proračuna Republike Slovenije – Ministrstva za javno upravo) pa 15,00% celotnih
upravičenih javnih izdatkov za upravičene
stroške projekta.
V skladu s 34. členom Uredbe
št. 1083/2006/ES bo uporabljeno t.i. dopolnilno financiranje. Pri tem financiranje upravičenih stroškov, ki vsebinsko sodijo v obseg
pomoči Evropskega sklada za regionalni razvoj (nakup IKT opreme) ne sme preseči 9%
upravičenih stroškov projekta.
Ministrstvo bo sredstva, dodeljena upravičencu za leto 2011, praviloma izplačalo
v proračunskem letu 2011, sredstva dodeljena za leto 2012 pa v letu 2012, ob upoštevanju razpoložljivih proračunskih sredstev.
Ministrstvo za javno upravo si pridržuje
pravico, da glede na razpoložljiva proračunska sredstva, upravičencem predlaga prilagoditev dinamike sofinanciranja. Kolikor se
prijavitelj ne strinja s predlogom ministrstva
se šteje, da odstopa od vloge.
6. Višina zaprošenih sredstev za posamezen projekt
Prijavitelj lahko zaprosi za sofinanciranje
do 100% upravičenih stroškov projekta.
Najnižja vrednost zaprošenih sredstev
za sofinanciranje projektov je 100.000,00 €
(skupaj za leti 2011 in 2012).
Najvišja vrednost zaprošenih sredstev za
sofinanciranje projekta je 193.588,00 EUR
(skupaj za leti 2011 in 2012).
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Pri izračunu maksimalne višine sofinanciranja projekta regionalnega NVO stičišča
Gorenjske sta bila poleg osnovne ocenjene
vrednosti za izvedbo projekta upoštevana
še dva kriterija tj. število prebivalcev posamezne statistične regije ter indeks razvojne ogroženosti regij. Izračun in najvišja višina sofinanciranja regionalnega NVO
stičišča Gorenjske regije je enak, kot je bil
določen v javnem razpisu za spodbujanje
razvoja nevladnih organizacij in civilnega
dialoga za obdobje 2010–2012 (Uradni list
RS, št. 67/10 in Uradni list RS, št. 69/10
– pop.)
Za usposabljanje/izobraževanje zaposlenih in prostovoljcev, ki sodelujejo pri izvedbi
projekta, lahko prijavitelj zaprosi do 15.000 €
(skupaj za leti 2011 in 2012).
7. Obdobje za porabo sredstev in obdobje upravičenosti
Obdobje, za katerega so namenjena razpisana proračunska sredstva, sta proračunski leti 2011 in 2012.
Dodeljena proračunska sredstva morajo
biti porabljena v letih 2011 in 2012, oziroma
v plačilnih rokih, kot jih določa aktualni Zakon o izvrševanju proračuna RS.
Ministrstvo za javno upravo bo upravičencem sofinanciralo le upravičene izdatke,
nastale od dneva objave javnega razpisa
v Uradnem listu RS oziroma datuma začetka projekta do datuma zaključka projekta
oziroma najkasneje do 31. 10. 2012.
Roki za izstavitev zahtevkov za izplačilo
in obdobja upravičenosti izdatkov so opredeljena v vzorcu pogodbe (Priloga E).
Ministrstvo za javno upravo bo upravičene izdatke plačalo najkasneje do 31. 12.
2012, vendar v skladu s plačilnimi roki kot
jih določa aktualni Zakon o izvrševanju proračuna RS.
8. Predplačilo za izvedbo projekta
Upravičenci bodo po podpisu pogodbe
v skladu s 24. členom ZIPRS 2011/2012
prejeli predplačilo za izvedbo projekta
v višini 20% upravičenih stroškov projekta
(predvidenih izplačil upravičenih stroškov
projekta).
Izplačilo predplačila bodo morali kriti nastali upravičeni stroški pri izvajanju projekta.
Podrobnejši način izplačevanja predplačila
in povračilo le-tega je opredeljen v vzorcu
pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije ter v Navodilih MJU za poročanje
in dokazovanje stroškov.
9. Stroški
9.1 Upravičeni stroški
Podrobna razčlenitev upravičenih stroškov in pogojev za predložitev dokazil o nastalih stroških je navedena v razpisni dokumentaciji ter veljavnih Navodilih organa
upravljanja o upravičenih stroških.
Prav tako je Ministrstvo za javno upravo objavilo Navodila upravičencem javnega
razpisa za spodbujanje razvoja nevladnih
organizacij in civilnega dialoga za obdobje
2011–2012 za poročanje in dokazovanje
stroškov, ki bolj natančno opredeljujejo način dokazovanja upravičenih stroškov in se
uporabljajo tudi za dodatni javni razpis. Razlika bo le v rokih za poročanje.
Sofinanciranje upravičenih stroškov
ne predstavlja državne pomoči.
Prijavitelji lahko zaprosijo za sofinanciranje do 100% upravičenih stroškov projekta.
Prijavitelj bo moral nastale stroške na
projektu dokazati s predložitvijo kopij računov, pogodb, drugih računovodskih listin enake dokazne vrednosti ter dokazil
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o plačilu, ki se neposredno nanašajo na
izvedeno dejavnost ter dokazil v postopkih
izbire zunanjih izvajalcev v skladu z navodili
upravičencem za poročanje in dokazovanje
stroškov.
Upravičeni stroški predmetnega javnega
razpisa so:
Plače in drugi stroški dela zaposlenih
na projektu:
– vsi stroški dela (plača z vsemi pripadajočimi davki in prispevki delojemalca in delodajalca – v celoti oziroma glede na odstotek
dela na projektu);
– povračila stroškov v zvezi z delom
(prehrana med delom, prevoz na delo in
z dela) – v celoti oziroma glede na odstotek
dela na projektu;
– nadomestila plače ter drugi osebni
prejemki v skladu z veljavno zakonodajo
(boleznine do 30 dni, regres za letni dopust
ipd.).
Stroški dela so upravičeni glede na odstotek dela na projektu in glede na dejansko opravljene ure iz evidence opravljenega
dela (časovnice).
Regres je upravičen strošek skladno
z odstotkom dela na projektu samo za zaposlene, ki bodo na projektu neprekinjeno
zaposleni najmanj šest mesecev in najmanj
polovico (50%) svojega delovnega časa.
Enako velja za povračilo stroškov dela
za čas dopusta – upravičeni so le zaposleni, ki bodo na projektu neprekinjeno delali
najmanj šest mesecev in najmanj polovico
(50%) svojega delovnega časa.
Potni stroški sodelujočih na projektu (zaposleni, prostovoljci in funkcionarji):
– stroški poti, parkirnine, dnevnice, stroški nastanitve.
Stroški potovanj v Sloveniji so upravičeni samo do višine opredeljene v Uredbi
o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (Uradni list RS, 140/06 z dne 29. 12. 2006 in
dopolnitve v Uradnem listu RS, 76/08 z dne
25. 7. 2008).
Stroški potovanj v tujini so upravičeni
samo do višine opredeljene v Uredbi o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino (Uradni list RS, št. 38/1994, 63/1994,
24/1996, 96/00, 35/02, 86/02, 66/04, 73/04,
16/07, 30/09).
V primeru, da bo upravičenec povrnil višje stroške poti od navedenih v uredbah, je
razlika neupravičen strošek.
Stroški storitev zunanjih izvajalcev, vezanih neposredno na projekt (npr. plačila
avtorskih honorarjev, plačila po podjemnih
pogodbah, plačila za delo preko študentskega servisa, plačila po pogodbah o opravljenih storitvah ipd.) na primer:
– vodenje in druga dela neposredno na
projektu;
– stroški izvajalcev usposabljanj/izobraževanj, predavateljev;
– stroški priprave analiz, strokovnih podlag ipd.,
– stroški nakupa strokovnih gradiv in
podpornih materialov;
– stroški izvajalcev svetovanj za NVO;
– stroški članarin v mednarodnih mrežah, če so vezane na projekt in nujne za
izvedbo projekta;
– stroški organizacije srečanj, dogodkov
(npr. najem prostorov, priprava in tisk gradiv);
– stroški brezalkoholnih pijač in prigrizkov na srečanjih, delavnicah, usposabljanjih
za NVO;

– stroški oglaševalskih in promocijskih
aktivnosti (npr. stroški oblikovanja, priprave
na tisk, tiska, distribucije, objave člankov
v medijih, stroški nabave nalepk, izdelave
promocijskih panojev, zastav(ic), stroški priprave, oblikovanja, produkcije, predvajanja
oglasov, objav, naznanil, oddaj oziroma zakupa medijskega prostora ipd.);
– izdelave in vzdrževanja spletnih strani;
– stroški izvedbe novinarskih konferenc;
– nematerialne investicije oziroma neopredmetena dolgoročna sredstva (nakup
in vzdrževanje neopredmetenih dolgoročnih
sredstev, ki vključujejo programsko opremo,
patente, licence, know-how ali nepatentirano tehnično znanje).
Upravičeni stroški storitev zunanjih izvajalcev ne smejo presegati 30% vseh upravičenih stroškov projekta.
Stroški izobraževanja in usposabljanja
za zaposlene in prostovoljce, ki sodelujejo
pri izvedbi projekta:
– plačilo izobraževanja/usposabljanja –
šolnine, kotizacije, nakup strokovnih gradiv
oziroma literature;
– potni stroški v zvezi z izobraževanjem
(npr. stroški poti, dnevnice, stroški parkirnine, stroški nastanitve).
Potni stroški za izvedena usposabljanja/izobraževanja so upravičeni v skladu
z navedenima uredbama.
Stroški nakupa informacijsko-komuni
kacijske tehnologije (IKT):
– računalniška oprema, optični čitalci,
digitalna avdio-video oprema, ipd.
Nakup IKT opreme je upravičen največ
do 9% vseh upravičenih stroškov projekta –
v skladu s 34. členom Uredbe Komisije (ES)
št. 1083/2006 bo za ta namen uporabljeno
t.i. dopolnilno financiranje.
Nakup IKT opreme je upravičen le v primeru, če je le-ta nujno potrebna za izvajanje
projekta in doseganje ciljev projekta.
Namembnost IKT opreme se ne sme
spreminjati še najmanj 5 let po zaključku
izvajanja projekta.
Način uveljavljanja stroškov IKT opreme
je posebej opredeljen v Navodilih upravičencem javnega razpisa za spodbujanje razvoja
nevladnih organizacij in civilnega dialoga za
obdobje 2010 – 2012 za poročanje in dokazovanje stroškov.
Posredni stroški:
Primeri posrednih stroškov so: stroški
telekomunikacij (telefon, internet), elektrike,
ogrevanja, komunalnih storitev, upravljanja,
pisarniškega in potrošnega materiala, drobnega inventarja, najema poslovnih prostorov
od tretjih pravnih ali fizičnih oseb, stroški
potrebni za zakonito delovanje upravičenca
(npr. stroški računovodstva ipd.).
Posredni stroški so določeni kot pavšal v višini do 15,00%. Osnova za izračun
upravičenih posrednih stroškov so (skupaj
z davkom na dodano vrednost, kjer je relevantno):
– plače in drugi stroški dela na projektu;
– potni stroški sodelujočih na projektu
(zaposleni, prostovoljci in funkcionarji);
– stroški izobraževanja in usposabljanja
za zaposlene in prostovoljce, ki sodelujejo
pri izvedbi projekta.
Prijavitelji na podlagi ocene porabe pavšalnih stroškov določijo odstotek uveljavljanja le-teh v okviru izvajanja projekta, vendar
ti ne smejo preseči 15,00%. Načina določitve višine odstotka prijaviteljem ni potrebno
dokazovati.
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Davek na dodano vrednost
V skladu z Navodili Organa Upravljanja
o upravičenih stroških za sredstva evropske
kohezijske politike za programsko obdobje
2007–2013 se DDV lahko vključi v finančni
načrt le v primeru, da upravičenec nima pravice do odbitka DDV. V nasprotnem primeru
DDV ni upravičen strošek tudi, če upravičenec ne uveljavi pravice do odbitka DDV.
DDV je po tem javnem razpisu torej
upravičen strošek, če prejemnik sredstev ni
identificiran za namene DDV ali, če je prejemnik sredstev identificiran za namene DDV
in izvaja projekt ali del projekta v okviru neobdavčljive in/ali oproščene dejavnosti, od
katere nima pravice do odbitka DDV.
Kolikor prijavitelj ni identificiran za namene DDV, se DDV v celoti vključi v finančni
načrt. Ministrstvo za javno upravo bo preko uradnih evidenc preverilo davčni status
prijavitelja.
Kolikor je prijavitelj identificiran za namene DDV in nima pravice do odbitka DDV,
se DDV lahko vključi med upravičene stroške, vendar bo prijavitelj moral pred podpisom pogodbe predložiti potrdilo pristojnega
davčnega urada, iz katerega je razvidno ali
je upravičenec kot davčni zavezanec v obdobju črpanja sredstev kohezijske politike
(na ravni operacije) identificiran za namene
DDV, namen, za katerega se potrdilo izdaja
ter katere dejavnosti opravlja oziroma ali
gre v okviru operacije za neobdavčljive in/ali
oproščene dejavnosti, od katerih nima pravice do odbitka DDV. V vseh ostalih primerih
je davek na dodano vrednost neupravičen
strošek.
9.2 Neupravičeni stroški
Po tem javnem razpisu so neupravičeni
stroški:
– stroški priprave vloge na ta javni razpis;
– povračljiv davek na dodano vrednost;
– odpravnine, solidarnostne pomoči, različne bonitete, letne stimulacije in druge nagrade zaposlenim ter jubilejne nagrade;
– prispevki za druge zavarovalne premije, ki niso zakonsko določene kot npr.
življenjska, nezgodna in druga zavarovanja,
drugo dodatno zdravstveno zavarovanje in
pokojninsko zavarovanje, prostovoljno zavarovanje;
– stroški nakupa in gradnje nepremičnin;
– stroški nakupa nezazidanega zemljišča;
– stroški nakupa strojev, pohištva in prevoznih sredstev;
– stroški nakupa IKT opreme, ki presegajo 9% upravičenih stroškov projekta;
– amortizacija nepremičnin in opreme;
– posredni stroški, če presegajo pavšal
15,00% od določene osnove v točki 9.1.6.;
– stroški obresti;
– stroški, ki so že bili sofinancirani iz drugih virov (državnega proračuna Republike
Slovenije, lokalni proračunov, drugih virov
EU) (dvojno financiranje);
– stroški nakupa vinjet Republike Slovenije;
– drugi stroški, ki niso predvideni v pogodbi o sofinanciranju.
Neupravičene stroške krije prijavitelj
sam.
10. Prihodki projekta: prijavitelj mora
spremljati in posredniškemu telesu prikazovati prihodke projekta. Če bodo pri izvajanju
projekta ustvarjeni prihodki, bo Ministrstvo
za javno upravo, za višino ustvarjenih pri-
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hodkov, znižalo višino upravičenih stroškov
tj. višino zahtevka za izplačilo.
11. Merila za izbor projektov
Ocenjevale se bodo le pravočasno prispele in popolne vloge, ki jih bodo predložili
upravičeni prijavitelji.
Podrobnejša razčlenitev meril za ocenjevanje je v razpisni dokumentaciji.
11.1 Splošna merila

Merilo

Opis

Ocena

Skladnost s cilji prednostne usmeritve
Spodbujanje razvoja nevladnih
organizacij, civilnega in socialnega
dialoga

Rezultati projekta bodo prispevali h krepitvi in razvoju
nevladnega sektorja v celoti, kar pomeni, da rezultati
projekta niso usmerjeni v reševanje neposrednih potreb
posamičnih nevladnih organizacij. Projekt bo pozitivno
prispeval k doseganju ciljev prednostne usmeritve.

DA

NE

Skladnost s cilji in namenom javnega
razpisa

Predlog projekta upošteva cilje in namene javnega
razpisa.

DA

NE

Vpliv na trajnostni razvoj in enake
možnosti

Projekt ima pozitiven oziroma nevtralen vpliv na
spodbujanje trajnostnega razvoja in enakih možnosti.

DA

NE

11.2 Specifična merila ocenjevanja

Merilo

Opis

Maksimalno
št. točk

Strateške usmeritve razvoja prijavitelja
s poudarkom na izvajanju dejavnosti
regionalnega NVO stičišča

Opredelitev vrednot, poslanstva, vizije prijavitelja. Analiza stanja in
opredelitev ključnih izzivov ter vzrokov za probleme. Opredelitev
ključnih strateških ciljev ter strategije za njihovo doseganje. Opredelitev
ciljnih skupin.

25

Dispozicija projekta – delovni načrt

Opredelitev in utemeljitev aktivnosti, metod in tehnik dela, ki so v skladu
s cilji javnega razpisa in povezani s strateškimi usmeritvami prijavitelja.
Opredelitev kazalnikov doseganja učinkov ter rezultatov. Predlagane
metode/ orodja za obveščanje in informiranje javnosti o projektu.
Kakovost programa usposabljanj/izobraževanj zaposlenih. Aktivnosti je
mogoče izvesti v času projekta (realnost načrtovanja aktivnosti).

35

Finančni načrt in stroškovna učinkovitost
projekta

Finančni načrt, utemeljenost, jasnost, racionalnost porabe sredstev ter
upravičenost stroškov.

15

Število članov v mreži – podpora v regiji

Število NVO vključenih v mrežo – število pridobljenih izjav podpore
regionalnemu stičišču in priznavanju koordinativne vloge le-tega.

10

Reference prijavitelja (pravne osebe) in
vodje projekta

Reference prijavitelja in vodje projekta pri izvajanju projektov, ki so se
financirali z EU sredstvi v obdobju od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2009.

10

Finančna in kadrovska sposobnost
prijavitelja

Prihodek v letu 2009 glede na zaprošeni znesek financiranja,
raznovrstnost virov financiranja, število zaposlenih v letu 2009 (31. 12.
2009).

5

Skupaj:

100
Skupaj lahko prijavitelj doseže 100 točk.
12. Postopek izbire projektov in ocenjevanje
Ministrstvo za javno upravo bo projekt
za sofinanciranje izbralo po postopku, kot
ga določa Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije in skladno s to objavo in razpisno dokumentacijo
za predmetni javni razpis.
Postopek izbire in način ocenjevanja vlog
bo, na podlagi poslovnika o delu strokovne
komisije za izvedbo javnega razpisa, vodila
strokovna komisija, ki jo imenuje predstojnik
Ministrstva za javno upravo.
O dodelitvi sredstev po tem razpisu bo,
na predlog strokovne komisije, s sklepom
odločil predstojnik Ministrstva za javno
upravo.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Strokovna komisija bo ocenjevala le vloge, ki:
– bodo prispele pravočasno, na način
določen v 14. poglavju predmetnega javnega razpisa;
– bodo predložene na predpisanih obrazcih iz razpisne dokumentacije;
– jih bodo predložili upravičeni prijavitelji in bodo izpolnjevale osnovne pogoje
razpisa.
Vloge se bodo ocenjevale najprej s stališča:
– skladnosti s cilji prednostne usmeritve:
Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij,
civilnega in socialnega dialoga,
– skladnosti z nameni in cilji javnega
razpisa in
– vpliva na spodbujanje trajnostnega razvoja in enakih možnosti.
Kolikor bo strokovna komisija ugotovila,
da predlog projekta ni skladen s cilji prednostne usmeritve, cilji in nameni javnega
razpisa ali izkazuje negativen vpliv na trajnostni razvoj ali enake možnosti, bo predlog
projekta izločila iz nadaljnjega ocenjevanja.
Po oceni splošnih meril bo strokovna
komisija tiste projekte, ki izpolnjujejo splošna merila, ocenila še na podlagi specifičnih meril. Na predlog liste za sofinanciranje
se lahko uvrstijo le projekti, ki bodo dosegli minimalni kakovostnih kriterij, tj. skupaj
na podlagi ocenjevanja doseženih najmanj
60 točk.
Sofinanciran bo največ 1 projekt regionalnega NVO stičišča Gorenjske, ki bo
poleg minimalnega kakovostnega kriterija
v postopku ocenjevanja dobil najvišje število točk.
V primeru, da več prijaviteljev doseže
enako število točk se o uvrstitvi projektov
na predlog liste sofinanciranih projektov odloči z žrebom, ki ga opravi strokovna komisija.
Strokovna komisija si pridržuje pravico,
da od prijaviteljev zahteva dodatna pojasnila oziroma obrazložitve o predvidenih
dejavnostih ter načrtovanih stroških. Poziv
za posredovanje dodatnih pojasnil oziroma
obrazložitev, bo prijaviteljem posredovan
po elektronski pošti na elektronski naslov
prijavitelja naveden v obrazcu Podatki o prijavitelju in projektu (Obrazec št. 1 razpisne
dokumentacije). V primeru, da pojasnila ne
bodo posredovana v roku in na način, določen v pozivu, bo strokovna komisija dejavnosti oziroma načrtovane stroške, za katere
se zahteva dodatno pojasnilo, izločila kot
neupravičene ter projekt ustrezno ocenila
glede na postavljena merila.
Strokovna komisija lahko na podlagi pregleda vlog oceni, da posamezne predlagane
dejavnosti niso upravičene do sofinanciranja
ter od prijavitelja zahteva prilagoditev načrta
dejavnosti ter finančnega načrta projekta.
V primeru, da z izločitvijo posameznih aktivnosti predlog projekta ne bo dosegel minimalnih pričakovanih učinkov in rezultatov
zahtevanih za posamezen projekt, opredeljenih v 4. poglavju javnega razpisa, bo strokovna komisija takšne vloge zavrnila.
Prav tako si strokovna komisija pridržuje pravico znižanja posameznih postavk
v finančnem načrtu, za katere meni, da so
ocenjene nerealno in zahteva prilagoditev
finančnega načrta prijavitelja.
V primeru, da bo upravičenec v prijavi
kot upravičene navedel tudi neupravičene
stroške, bo strokovna komisija ustrezno

znižala višino sofinanciranja ter prijavitelju predlagala nižjo višino sofinanciranja od
zaprošene.
V primeru, da bo upravičenec v vlogi
prijavil prihodke projekta, bo strokovna komisija ustrezno znižala višino sofinanciranja
ter upravičencu predlagala nižjo višino sofinanciranja od zaprošene.
Če se prijavitelj ne bo strinjal s predlogi
strokovne komisije, se šteje, da odstopa od
vloge.
13. Rok in način prijave na razpis
Rok za oddajo prijav je 35 dni po objavi
tega razpisa v Uradnem listu RS, oziroma
do vključno 11. 2. 2011.
Vloge na razpis morajo, ne glede na način oddaje, prispeti na naslov: Ministrstvo za
javno upravo, glavna pisarna, Tržaška 21/V,
1000 Ljubljana, najkasneje do 11. 2. 2011,
do 13. ure.
Vloga mora biti oddana na prijavnih
obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije
in mora vsebovati vse zahtevane priloge in
podatke, določene v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji.
Vloge je potrebno predložiti v treh tiskanih izvodih: izvirniku in dveh kopijah, ki so
označeni z besedo »Original«, »Kopija 1«,
»Kopija 2«. Prijavitelj mora dispozicijo projekta in finančni načrt predložiti tudi na e-nosilcu podatkov (npr. CD-ROM, DVD-ROM).
Drugih obrazcev in prilog ni potrebno predložiti na e-nosilcu.
Vlogo je potrebno poslati v zaprti ovojnici, ki mora biti označena: »Ne odpiraj! – Vloga na dodatni javni razpis za spodbujanje
razvoja nevladnih organizacij in civilnega
dialoga za obdobje 2011–2012 – Sofinanciranje projekta regionalnega NVO stičišča
gorenjske regije«. Uporabite lahko obrazec
za označbo vloge iz razpisne dokumentacije
(Priloga H).
Posamezni prijavitelj lahko na javni razpis, predloži eno vlogo za sofinanciranje.
Kolikor bo prijavitelj predložil več vlog za
sofinanciranje, bo upoštevana tista vloga,
ki bo na ministrstvu evidentirana kot prva
prispela.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj
strinja s pogoji razpisa in merili za ocenjevanje.
Prepozno prispele vloge se ne bodo
obravnavale in bodo zaprte vrnjene prijavitelju.
14. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog ne bo javno in bo izvedeno v roku 3 dni od izteka roka za oddajo prijav v prostorih Ministrstva za javno upravo,
Tržaška 21, Ljubljana.
Odpirale se bodo samo v roku dostavljene in pravilno označene vloge in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile predložene.
Odpiranje ne bo javno.
15. Popolnost vlog
Vloga je popolna, če prijavitelj do predpisanega roka za oddajo prijav predložil izpolnjene in, kjer je to posebej navedeno,
žigosane dokumente.
Prijavitelj mora vlogi priložiti naslednje
obrazce in priloge:
– Obrazec št. 1: Podatki o prijavitelju in
projektu;
– Obrazec št. 2: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev;
– Obrazec št. 3: Strateške usmeritve razvoja prijavitelja;
– Obrazec št. 4: Logični okvir;
– Obrazec št. 5: Dispozicija projekta;
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– Obrazec št. 6: Izjava nevladne organizacije o podpori regionalnemu NVO stičišču;
– Obrazec št. 7: Reference prijavitelja in
vodje projekta pri izvajanju projektov, ki so
se financirali iz EU sredstev v obdobju 1. 1.
2005 do 31. 12. 2009;
– Obrazec št. 8: Finančna in kadrovska
sposobnost prijavitelja;
– Priloga A: Finančni načrt projekta;
– Priloga B: Fotokopija ustanovnega akta
ali drugega splošnega dokumenta;
– Priloga C: Izkaz poslovnega izida v obdobju 1. 1. 2009–31. 12. 2009;
– Priloga D: CD ROM ali DVD-ROM.
16. Dopolnjevanje vlog
V primeru nepopolnih vlog bo strokovna
komisija najkasneje v roku osmih dni od
odpiranja vlog prijavitelje pozvala, da vloge
dopolnijo v roku, ki ga bo v pozivu določila
strokovna komisija.
Poziv za dopolnitev vlog bo upravičencem posredovan po navadni in elektronski
pošti. Prijavitelji morajo biti v tem času dostopni za dvig pošte.
Prijavitelji bodo lahko dopolnjevali naslednje obrazce in priloge: Obrazec št. 1, Obrazec št. 2, Priloga B, Priloga C, Priloga D.
V primeru, da vlogi ne bo priložen kateri izmed obrazcev ali prilog, ki niso navedeni v prejšnjem odstavku, strokovna
komisija prijaviteljev ne bo pozvala k dopolnitvi, temveč bo takšne vloge ocenila
z upoštevanjem predloženih obrazcev in
prilog. V primeru, da bi bili ti prijavitelji izbrani za sofinanciranje, bo Ministrstvo za
javno upravo pred podpisom pogodbe o sofinanciranju zahtevalo dopolnitev manjkajočih podatkov.
Pri preverjanju popolnosti vlog bodo upoštevani le predloženi natisnjeni obrazci v izvodu označenem kot Original in ne obrazci
shranjeni na elektronskem nosilcu.
17. Zavrnitev in zavržba vlog
17.1 Zavržba vlog
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način predpisan v 14. poglavju predmetnega
javnega razpisa;
– ki bodo nepravilno označene glede na
določila razpisne dokumentacije;
– ki ne bodo predložene v treh tiskanih
izvodih: izvirniku in 2 kopijah;
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in
drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije in ne bodo
dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne vloge).
17.2 Zavrnitev vlog
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih prijaviteljev, ki ne bodo izpolnjevali pogojev, določenih v besedilu razpisa in
razpisne dokumentacije;
– tistih prijaviteljev, ki ne bodo upoštevali
rokov za zaključek izvedbe projekta;
– tistih prijaviteljev, ki ne bodo predvideli
doseganje z razpisom določenih minimalnih
učinkov in rezultatov za posamezen projekt
oziroma jih ne bodo dosegli zaradi izločitve
posameznih aktivnosti kot neupravičenih do
sofinanciranja s strani strokovne komisije;
– ki jih bo strokovna komisija na podlagi meril za ocenjevanje izločila oziroma ne
bodo dosegle minimalnega kakovostnega
kriterija za dodelitev sredstev;
– ki bodo glede na merila pozitivno ocenjene, vendar bodo razpoložljiva sredstva
že dodeljena višje ocenjeni vlogi.
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18. Obveščanje prijaviteljev o rezultatih
razpisa in varovanje podatkov ter poslovnih
skrivnosti
Ministrstvo za javno upravo bo prijavitelje
o izidu razpisa obvestilo najkasneje v 60-ih
dneh po zaključku odpiranja vlog.
Rezultati razpisa so informacije javnega
značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo in portalu http://www.eu-skladi.si/. Upravičenec se
s predložitvijo vloge na javni razpis strinja
z objavo podatkov o odobrenih in izplačanih
denarnih sredstvih. Objavljeni bodo osnovni podatki o projektu in prejemniku pomoči
v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov in Navodili Organa upravljanja
glede informiranja in obveščanja javnosti
o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007–2013.
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo,
vključno s 37. členom Uredbe Sveta (ES)
št. 1828/2006.
19. Pritožba: zoper sklep o izbiri prejemnikov sredstev ni dovoljena pritožba, temveč lahko prijavitelji in stranski udeleženci
sprožijo upravni spor zoper sklep Ministrstva
za javno upravo. Upravni spor se sproži
s tožbo, ki se vloži v 30 dneh od prejema
sklepa na Upravno sodišče, Fajfarjeva 33,
Ljubljana.
20. Razpisna dokumentacija in informacije
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prijavitelji pridobijo na spletni strani Ministrstva za javno upravo (http://www.
mju.gov.si/si/za_nevladne_organizacije/) in
tehničnega sekretariata za nevladne organizacije in socialne partnerje (http://www.
pitija.com/ts/). Vse morebitne potrebne dodatne vsebinske informacije (vprašanja)
v zvezi z javnim razpisom in dokumentacijo
javnega razpisa morajo biti zahtevane v pisni obliki na naslov nvo.mju@gov.si, in sicer
najkasneje do 28. 1. 2011. Prijaviteljem, ki
bodo vprašanja posredovali po navedenem
datumu, odgovori ne bodo posredovani.
Odgovori na pogosto zastavljena vprašanja
(FAQ – frequently asked questions) v zvezi
z razpisom bodo objavljena na spletni strani:
http://www.mju.gov.si/si/za_nevladne_organizacije/ in http://www.pitija.com/ts/.
Prijaviteljem je v okviru tehnične pomoči
zagotovljena tudi pomoč pri pripravi projektnih predlogov.
Uradne ure tehničnega sekretariata za
NVO in socialne partnerje v času od objave
razpisa do enega tedna pred rokom za oddajo vloge so:
– torek in četrtek, od 9. do 12. ure,
– sreda, od 12. do 15 ure.
V zadnjem tednu pred rokom za oddajo
vlog bodo uradne ure tehničnega sekretariata za NVO in socialne partnerje, vsak delovni dan, od 8. do 13 ure.
Kontaktne osebe pri tehničnem sekretariatu za NVO in socialne partnerje so: Mateja Šepec in Tatjana Studen, Regionalni
center za okolje (Slovenska 5, Ljubljana),
tel. 01/425-70-65, elektronski naslov (mateja.sepec@guest.arnes.si,
tatjana.studen@guest.arnes.si).
Prijavitelji se lahko naročijo tudi na brezplačno individualno/ osebno svetovanje.
Individualno svetovanje bo omogočeno
samo prijaviteljem, ki bodo najkasneje do
28. 1. 2011 na elektronski naslov mateja.sepec@guest.arnes.si posredovali osnutek izpolnjene vloge.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Z interesenti bo, po prejetju osnutka,
usklajen termin individualnega svetovanja.
Vrstni red svetovanj bo določen glede na
datum posredovanja osnutka izpolnjene
vloge, prednost pri individualnih svetovanjih
bodo imeli prijavitelji, ki se bodo udeležili
informativne delavnice, ki bo organizirana
kolikor bo zanjo izkazan interes.
V zvezi s prijavami na javni razpis bo
v primeru izkazanega interesa organizirana predstavitvena delavnica. Datum, kraj
ter program delavnice bo objavljen na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo
(http://www.mju.gov.si/si/za_nevladne_organizacije/) in spletnih straneh tehničnega
sekretariata za nevladne organizacije in socialne partnerje (http://www.pitija.com/ts/).
Ministrstvo za javno upravo
Ob-7635/10
Javni razpis
za dodelitev sredstev za izvajanje nalog
subjektov inovativnega okolja
v letu 2011
1. Izvajalec javnega razpisa
Izvajalec Javnega razpisa za dodelitev
sredstev za izvajanje nalog subjektov inovativnega okolja v letu 2011 (v nadaljevanju: javni razpis) je Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje
investicije.
Skrajšana firma: JAPTI, javna agencija
za podjetništvo in tuje investicije (v nadaljevanju: JAPTI).
Sedež: Verovškova ulica 60, 1000 Ljub
ljana.
Številka
javnega
razpisa:
JR
1/2011-431.
2. Pravna podlaga: Zakon o javnih
agencijah (Uradni list RS, št. 52/02, 51/04
– EZ-A), Sklep o preoblikovanju Pospeševalnega centra za malo gospodarstvo
v Javno agencijo Republike Slovenije za
podjetništvo in tuje investicije (Uradni list
RS, št. 73/05), Zakon o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07
– ZSPDPO, 109/08, 49/09), Proračun Republike Slovenije za leto 2011 (Uradni list
RS, št. 99/09), Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leto 2010
in 2011 (Uradni list RS, št. 99/99, 96/10,
29/10, 56/10) in Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011 in
2012 (Uradni list RS, št. 96/10), Pravilnik
o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 13/06,
50/07), dopolnjen Program ukrepov za
spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007 – 2013, ki ga je Vlada
RS sprejela na svoji 49. redni seji, dne
15. 10. 2009, Zakon o podpornem okolju
za podjetništvo – ZPOP-1 (Uradni list RS,
št. 102/07), Pravilnik o vodenju evidence
subjektov inovativnega okolja (Uradni list
RS, št. 25/08), Program dela Javne agencije Republike Slovenije za podjetništvo in
tuje investicije za leto 2011 ter Finančni načrt Javne agencije Republike Slovenije za
podjetništvo in tuje investicije za leto 2011,
h katerima je Vlada Republike Slovenije
dala soglasje na svoji 113. seji, dne 23. 12.
2010, in pogodba št. JAPTI – 1724, 2224 –
2010, 2011 – PF, o izvajanju in financiranju
programov za spodbujanje podjetništva in
podjetništvu prijaznega okolja za obdobje
2010–2011, z dne 23. 2. 2010.

3. Namen javnega razpisa
Namen javnega razpisa je zagotoviti
podporo za razvoj inovativnega okolja, ki bo
s svojimi aktivnostmi prispevalo k nastajanju
in razvijanju inovativnih podjetniških pobud
ter novih inovativnih (tehnoloških) podjetij, ki
so sposobna ustvarjati nova delovna mesta
z visoko dodano vrednostjo.
Naloge in aktivnosti subjektov inovativnega okolja so prepoznane kot nujno potrebne za ustvarjanje učinkovitega podpornega
okolja za podjetništvo kot tudi za nastajanje
novih inovativnih podjetij. Subjekti inovativnega okolja so koncentrirana infrastrukturna
in strokovna središča, katerih najpomembnejše naloge so promocija ustvarjanja znanja ter poslovnih zamisli in komercializacija
le-teh. Hkrati so nadgradnja v iskanju ter
soustvarjanju novih inovativnih in tehnološko naravnanih podjetniških zamisli, ki predstavljajo potrebni, vendar ne zadostni pogoj
za povečanje števila novonastalih ter povečanje stopnje preživetja podjetij v zgodnjih
fazah razvoja.
Subjekti inovativnega okolja (v nadaljevanju: subjekti) so univerzitetni inkubatorji,
podjetniški inkubatorji in tehnološki parki
in jih ustanavljajo osebe javnega in zasebnega prava, ki zagotovijo tudi sredstva
za njihovo ustanovitev, zagon in začetno
delovanje. Evidenco subjektov inovativnega okolja (v nadaljevanju: evidenca) vodi
JAPTI v skladu s Pravilnikom o vodenju
evidence subjektov inovativnega okolja (v
nadaljevanju: Pravilnik). Pravilnik določa
postopek za vpis in izbris subjektov iz evidence ter podrobneje opredeljuje splošne,
infrastrukturne in kadrovske pogoje za vpis
in izbris iz evidence.
4. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev
sredstev v višini do največ 95% upravičenih
stroškov za izvajanje nalog subjektov inovativnega okolja za vse ciljne skupine izvajalca
javnega razpisa v letu 2011.
Izvajalec javnega razpisa bo izbral posamezno pravno osebo za izvajanje nalog
v okviru različnih sklopov aktivnosti:
1. sklop: univerzitetni inkubator ali
2. sklop: podjetniški inkubator ali
3. sklop: tehnološki park.
Ciljne skupine izvajalca javnega razpisa,
za katere se izvajajo naloge v okviru sub
jektov inovativnega okolja, so:
– mladi: študenti,
– potencialni podjetniki: nosilci inovativne
poslovne zamisli (potencialni inkubiranci),
– delujoča podjetja:
– inovativna mikro-, majhna in srednje
velika podjetja, ki razvijajo proizvode, procese in storitve (start up, 0–3 let delovanja),
– inovativna tehnološka podjetja, za
katere je značilna visoka vsebnost znanja
v storitvah ali proizvodih, potencial hitre rasti, izobrazba in ekspertno znanje zaposlenih, višja dodana vrednost na zaposlenega
in nastop v globalni tržni niši (rast in razvoj
podjetij, starejših od 3 let delovanja).
Izvajalec javnega razpisa bo sredstva
dodelil prijavitelju, ki bo v letu 2011 izvajal
spodaj navedene naloge in ki bodo privedle
do navedenih pričakovanih rezultatov.
Aktivnosti v okviru navedenih nalog morajo biti dostopne vsem ciljnim skupinam,
ne glede na status inkubiranca/člana inovativnega okolja.
Aktivnosti za posamezno ciljno skupino
morajo biti vsebinsko zasnovane tako, da
sledijo potrebam konkretne ciljne skupine.
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Ciljna skupina 1. sklopa (univerzitetni inkubator):
MLADI: študenti
Cilji izvajanja nalog:
Promocija podjetništva ter dvig prepoznavnosti celovitega podpornega okolja
Prepoznavanje inovativnih potencialov in generiranje novih inovativnih podjetij
Naloga

Aktivnost

Pričakovan rezultat

Promocija celovitega podpornega okolja

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

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

Promocija komercializacije znanja

– izvajanje aktivnosti za promocijo
komercializacije znanja

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

Iskanje novih podjetniških zamisli med
uporabniki

– izvajanje informativnopromocijskih aktivnosti za
pridobivanje novih uporabnikov
(delavnice, tekmovanja);
– preverjanje in vrednotenje
podjetniških idej;
– vključevanje univerzitetnih
podjetniških skupin v inovativno
okolje;
– pomoč pri pripravi poslovnih
načrtov in pri ustanovitvi podjetij;

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

Ciljna skupina 2. in 3. sklopa (podjetniški inkubator, tehnološki park):
POTENCIALNI PODJETNIKI
Cilj izvajanja nalog:
Promocija podjetništva ter dvig prepoznavnosti celovitega podpornega in inovativnega okolja
Prepoznavanje inovativnih potencialov in generiranje novih inovativnih podjetij
Naloga

Aktivnost

Pričakovan rezultat

Promocija celovitega podpornega okolja
med uporabniki

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

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

Promocija komercializacije znanja

– izvajanje aktivnosti za promocijo
komercializacije znanja

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

Iskanje novih podjetniških zamisli med
uporabniki

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

– izvedba najmanj 2 informativno-promocijske
aktivnosti;
– med udeleženci najmanj 15 potencialnih
podjetnikov;
– vključenih najmanj 5 novih inovativnih podjetij;
– izdelanih najmanj 15 svetovalnih zapisov;
– pomoč pri pripravi najmanj 5 poslovnih načrtov
za potencialne podjetnike;
– pomoč pri ustanovitvi najmanj 3 novih
podjetij pred vključitvijo v subjekt;
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Ciljna skupina 1. ali 2. ali 3. sklopa (univerzitetni in podjetniški inkubator, tehnološki park):
DELUJOČA PODJETJA (start up podjetja, 0–3 leta delovanja)
Cilj izvajanja storitev:
Zagotavljanje višje ravni preživetja novonastalih podjetij
Krepitev sposobnosti podjetij za ustvarjanje novih delovnih mest in visoke dodane vrednosti
Naloga

Aktivnost

Pričakovan rezultat

Promocija celovitega podpornega okolja
med uporabniki

– izvajanje informativnopromocijskih delavnic za dvig
prepoznavnosti podpornega okolja
in še posebej storitev inovativnega
okolja;
– izvajanje projektov mrežnega
sodelovanja;

– na informativno-promocijskih delavnicah
udeležencih najmanj 40 delujočih podjetij te ciljne
skupine;
– izvedba najmanj 1 projekta mrežnega
sodelovanja;

Promocija komercializacije znanja

– izvajanje aktivnosti za promocijo
komercializacije znanja;

– na dogodkih (specializiranih delavnicah) za
promocijo komercializacije znanja udeleženih
najmanj 40 delujočih podjetij te ciljne skupine;

Zagotavljanje informacijskih in drugih
podpornih storitev za delujoča podjetja

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

– posredovanje informacij o ukrepih države
na področju konkurenčnosti in podjetništva,
možnostih pridobivanja finančnih sredstev,
možnostih povezovanja, ponudbi in storitvah
drugih podpornih institucij, ipd., preko uporabe
različnih orodij;
– izdelanih najmanj 10 svetovalnih zapisov za to
ciljno skupino;

Ciljna skupina 2. ali 3. sklopa (podjetniški inkubator, tehnološki park):
DELUJOČA PODJETJA (rast in razvoj podjetij, starejših od 3 let)
Cilj izvajanja storitev:
Spodbujanje rasti in razvoja podjetij
Krepitev sposobnosti podjetij za ustvarjanje novih delovnih mest in visoke dodane vrednosti
Naloga

Aktivnost

Pričakovan rezultat

Promocija celovitega podpornega okolja
med uporabniki

– izvajanje informativnopromocijskih delavnic za dvig
prepoznavnosti podpornega okolja
in še posebej storitev inovativnega
okolja;
– izvajanje projektov mrežnega
sodelovanja;

– na informativno-promocijskih delavnicah
udeleženih najmanj 12 delujočih podjetij te ciljne
skupine;
– izvedba najmanj 1 projekta mrežnega
sodelovanja;

Promocija komercializacije znanja

– izvajanje aktivnosti za promocijo
komercializacije znanja;

– na dogodkih (specializiranih delavnicah) za
promocijo komercializacije znanja udeleženih
najmanj 25 delujočih podjetij te ciljne skupine;

Zagotavljanje informacijskih in drugih
podpornih storitev za delujoča podjetja

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

– posredovanje informacij o ukrepih države na
področju konkurenčnosti in podjetništva, možnostih
pridobivanja finančnih sredstev, možnostih
povezovanja, ponudbi in storitvah drugih podpornih
institucij, ipd.;
– izdelanih najmanj 10 svetovalnih zapisov za to
ciljno skupino;

DRUGE AKTIVNOSTI: 1., 2. in 3. sklop (univerzitetni ali podjetniški inkubator, tehnološki park)
Aktivnost

Cilj

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

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

Vzdrževanje in priprava baz podatkov o končnih upravičencih.

Spremljanje uspešnosti subjektov inovativnega okolja in
uporabnikov storitev.

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

Identifikacija potreb za nadgradnjo podpornih storitev.

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

Promocija celovitih podpornih storitev in promocija razvoja
podjetniške kulture na nacionalnem nivoju.
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Prijavitelj mora izvesti vse zgoraj navedene naloge v letu 2011. Prijavitelj mora
v finančni konstrukciji zajeti najmanj zgoraj
navedene aktivnosti, z namenom doseganja
zahtevanih rezultatov, pri čemer mora upoštevati zgornjo mejo za dodelitev sredstev
v skladu s poglavjem 8 Obseg in način dodeljevanja sredstev.
5. Pogoji za dodelitev sredstev
Prijavitelj je pravna oseba in je v skladu
z Zakonom o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 102/07, v nadaljevanju: ZPOP-1) in Pravilnikom najkasneje do
konca leta 2010 oddala vlogo za vpis ali podaljšanje vpisa v evidenco A subjektov inovativnega okolja in še nima dodeljenih sredstev za namen izvajanja nalog subjektov
inovativnega okolja za leto 2011 na podlagi
Javnega razpisa za dodelitev sredstev za izvajanje nalog subjektov inovativnega okolja
v letih 2010 in 2011.
Splošni pogoji:
– Prijavitelj mora biti vpisan v Poslovni
register Slovenije.
– Prijavitelj ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku ali postopku
likvidacije, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, ni opustil poslovne dejavnosti, ni v kakršnemkoli podobnem
položaju.
– Zakoniti zastopnik prijavitelja ni s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen
za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim
ravnanjem.
– Zakoniti zastopnik prijavitelja ni storil
velike strokovne napake s področja predmeta tega javnega razpisa, ki mu je bila
dokazana s sredstvi, ki jih izvajalec javnega
razpisa lahko utemelji.
– Prijavitelj izpolnjuje obveznosti s plačili
davkov v skladu z zakonskimi določbami
države.
– Ne prijavitelj in ne zakoniti zastopnik
prijavitelja nista bila pravnomočno obsojena
zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so podrobneje opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94, 23/99,
60/99, 40/04, 37/05, 17/06,55/08):
– hudodelsko združevanje,
– sprejemanje podkupnine pri volitvah
(velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje /dajanje daril, jemanje podkupnine
(velja za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje/dajanje daril za nezakonito
posredovanje,
– goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in
zatajitev finančnih obveznosti ter goljufija
zoper finančne interese Evropskih skupnosti
v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti,
– pranje denarja,
– in da mu ni bila izrečena stranska
kazen na podlagi 15.a člena Zakona o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja (Uradni list RS, št. 59/99 (12/00 popr.),
50/04, 65/08),
– Prijavitelj ni na seznamu poslovnih
subjektov v Sklepu o objavi seznama poslovnih subjektov s katerimi na podlagi določb Zakona o preprečevanju korupcije ne
smejo poslovati naročniki iz prvega, drugega in tretjega odstavka 28. člena Zakona
o preprečevanju korupcije (Uradni list RS,
št. 43/07, 68/07, 29/08, 55/08, 91/08).
– Prijavitelj se mora seznaniti in se strinjati z vsemi pogoji, ki so navedeni v razpisu
in razpisni dokumentaciji.
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– Prijavitelj mora jamčiti, da vse kopije, ki
so priložene vlogi, ustrezajo originalom.
– Prijavitelj mora jamči, da so vse navedbe, ki so podane v vlogi, resnične in ustrezajo dejanskemu stanju.
– Prijavitelj za iste upravičene stroške
ni pridobil in ne pridobiva sofinanciranje iz
drugih sredstev evropskega, državnega ali
lokalnega proračuna (na podlagi prejetega
sklepa ali sklenjene pogodbe ali že dejansko izvedenega izplačila).
– Drugi pogoji, ki so navedeni v razpisu
ali razpisni dokumentaciji.
Posebni pogoji:
Osnovni pogoji
– Prijavitelj je oseba javnega ali zasebnega prava, ki ne bo ustvarjala dobička iz
pridobljenih sredstev po tem javnem razpisu
in je v skladu z ZPOP-1 in Pravilnikom najkasneje do konca leta 2010 oddala vlogo za
vpis ali podaljšanje vpisa v evidenco A sub
jektov inovativnega okolja.
– Prijavitelj še nima dodeljenih sredstev
za namen izvajanja nalog subjektov inovativnega okolja za leto 2011 na podlagi Javnega razpisa za dodelitev sredstev za izvajanje nalog subjektov inovativnega okolja
v letih 2010 in 2011.
– Prijavitelj na javni razpis kandidira
samo z eno vlogo in sicer samo za en sklop
aktivnosti.
– Prijavitelj je imel v letu 2009 vključenih
vsaj 5% inkubirancev, ki so dosegali višji
BDV od povprečja v panogi, pri čemer se
upošteva vsa podjetja, ki so imela v letu
2009 status inkubiranca, ne glede na leto
vključitve (pridobitve statusa inkubiranca).
Kadrovski pogoji in reference
– Prijavitelj mora zagotoviti izvajanje
nalog s strani usposobljenih svetovalcev,
ki izpolnjujejo kadrovske pogoje v skladu
s Pravilnikom.
– Prijavitelj je v obdobju 2009–2010 izvedel najmanj 2 dve ali več urnih delavnic
za promocijo podpornega okolja in najmanj
2 dve ali več urnih delavnic s področja promocije komercializacije znanja v obdobju
2009–2010.
Drugi pogoji
– Prijavitelj mora vlogi priložiti Akcijski
načrt izvajanja nalog, ki so predmet tega
javnega razpisa, in sicer za obdobje od 1. 1.
2011 do 31. 12. 2011.
– Prijavitelj mora aktivnosti v akcijskem
načrtu načrtovati z namenom doseganja pričakovanih rezultatov, navedenih v 4. točki
tega javnega razpisa. Obvezna oblika akcijskega načrta je določena z obrazcem v razpisni dokumentaciji.
– Prijavitelj mora stroške za izvajanje
nalog v okviru tega javnega razpisa voditi
na posebnem stroškovnem mestu.
6. Merila za ocenjevanje in izbor prijaviteljev
Vloga, ki izpolnjuje pogoje in je formalno
popolna, bo ocenjena na podlagi naslednjih
meril:
1. Število informativno-promocijskih in
izobraževalnih dogodkov, ki bodo izvedeni
v letu 2011 – 35 točk,
2. Število novih podjetij, ki bodo nastala s pomočjo prijavitelja v letu 2011 – 35
točk,
3. Pričakovani odstotek (%) inkubirancev, ki bodo na podlagi bilančnih podatkov
za leto 2010 izkazovali višji BDV od povprečja v panogi – 30 točk.
Natančno razdelana merila s točkovnikom so sestavni del razpisne dokumentaci-
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je. Prag števila točk, nad katerim bo odobrena dodelitev sredstev, je 60 ali več točk.
7. Okvirna višina sredstev, ki se dodelijo
s tem javnim razpisom
Skupna okvirna višina razpisanih sredstev za leto 2011 je 100.000,00 EUR.
Prijavitelj je dolžan za izvajanje nalog del
sredstev zagotoviti iz lastnih virov, in sicer
najmanj v višini 5% upravičenih stroškov.
8. Obseg in način dodeljevanja sredstev
Izvajalec javnega razpisa bo sredstva
razdelil na podlagi fiksnega in variabilnega
dela. Način dodeljevanja sredstev, naveden
v nadaljevanju, velja za obdobje 1 leta.
Fiksni del je za vse prijavitelje enak in
znaša 40.000 EUR.
Variabilni del predstavlja vsota dveh oziroma treh dodatkov, in sicer:
– Dodatek 1 – dodatek za število novih
podjetij, ki so nastala s pomočjo prijavitelja,
– Dodatek 2 – dodatek za uspešnost
prijavljenih projektov na razpis P2,
– Dodatek 3 – dodatek za delo s študenti, ki se dodeli samo prijaviteljem na 1. sklop
aktivnosti (univerzitetnim inkubatorjem).
Dodatek 1 – dodatek za število novih
podjetij, ki so nastala s pomočjo prijavitelja
Dodatek 1 = ŠtNP x TReg x 25
Kjer je:
ŠtNP – število novih podjetij, ki so v obdobju 2009 – 2010 nastala s pomočjo prijavitelja,
TReg – točke glede na regijo, v kateri
ima prijavitelj sedež.

Tabela: Pregled točk po regijah (TReg)
REGIJA

Zasavska

Koroška

Savinjska

Goriška

Pomurska

Podravska

Osr.slovenska

Obalnokraška

TOČKE

31

36

32

47

56

59

72

30

Točke po regijah so izračunane na podlagi števila prebivalstva v regiji, števila podjetij
v regiji in indeksa ogroženosti regije v razmerju 40:30:30. V regijah, kjer je evidentiranih več pravnih oseb, vpisanih v evidenco
A subjektov inovativnega okolja, je število
prebivalstva in število podjetij sorazmerno
zmanjšano v odvisnosti od števila evidentiranih subjektov v regiji.
Dodatek 2 – dodatek za uspešnost prijavljenih projektov na razpis P2 – Sofinanciranje zagona podjetij v subjektih inovativnega
okolja
Dodatek 2 = OV x%Usp x 10
Kjer je:
OV
– število odobrenih vlog na razpisu P2 v obdobju 2009 in 2010,
%Usp – razmerje med prejetimi in odobrenimi vlogami na razpis P2 v obdobju
2009 in 2010.
Upoštevajo se vloge, ki so bile poslane
oziroma odobrene s strani inkubirancev/članov prijavitelja na razpis P2 v letih 2009 in
2010.
Dodatek 3 – dodatek za delo s študenti
Dodatek se dodeli samo prijaviteljem na
1. sklop aktivnosti (univerzitetnim inkubatorjem), in sicer:
– za univerzitetni inkubator, katerega doseg je do 40.000 študentov, lahko variabilni
del znaša največ 40.000,00 EUR;
– za univerzitetni inkubator, katerega doseg je več kot 40.000 študentov, lahko variabilni del znaša največ 60.000,00 EUR.
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V primeru, da višina razpisanih sredstev
po posameznih letih ne zadošča za sofinanciranje po zgoraj navedenem standardu, se lahko po tem razpisu dodeli sredstva
največ v višini skupne okvirne vrednosti,
opredeljene v 7. poglavju tega javnega razpisa.
Izvajalec javnega razpisa bo s posamezno pravno osebo za leto 2011 sklenil samo
eno pogodbo o dodelitvi sredstev, tudi če
ima v evidenco vpisanih več vrst programov
(aktivnosti).
9. Upravičeni stroški
Dodelitev sredstev se lahko izvede le
za aktivnosti in upravičene stroške, ki niso
delno ali v celoti financirani z drugimi javnimi
sredstvi (iz državnega, lokalnega proračuna,
virov EU in drugih virov), vključno z de minimis pomočjo.
Upravičeni stroški so tisti stroški, ki so
nastali na osnovi izvedenih nalog, ki so predmet javnega razpisa, in so nastali v obdobju
od 1. 1. 2011–31. 12. 2011.
V posameznem obdobju lahko prijavitelj
uveljavlja le tiste upravičene stroške, ki so
nastali v poročanem obdobju in so bili plačani do datuma, ki je določen kot rok za prejem
poročila in zahtevka, kar prijavitelj dokaže
s potrdilom o plačilu.
Upravičeni stroški za izvajanje storitev, ki
so predmet javnega razpisa, so:
– stroški dela v okviru rednega delovnega časa, prevoz na in z dela ter prehrana zaposlenih ter stroški pogodbenih delavcev na
podlagi podjemnih pogodb (največ do višine
80% vseh upravičenih stroškov),
– potni stroški in dnevnice,
– strošek najema opreme in prostora za
izvedbo informativno-promocijskih in izobraževalnih aktivnosti,
– stroški storitev zunanjih izvajalcev,
– materialni stroški za izvedbo promocijskih aktivnosti.
Davek na dodano vrednost ni upravičen
strošek.
10. Obveščanje in informiranje javnosti:
izbrani prijavitelj je dolžan javnost informirati in obveščali o tem, da je izvajanje nalog
subjektov inovativnega okolja sofinancirano
s strani Javne agencije Republike Slovenije
za podjetništvo in tuje investicije in s strani
Ministrstva za gospodarstvo. Na vseh dokumentih, publikacijah ali komunikacijah,
povezanih z delom subjektov inovativnega
okolja, mora omenjati sofinanciranje Javne
agencije Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije in Ministrstva za gospodarstvo in objaviti njuna logotipa.
11. Rok in način oddaje, odpiranja in
dopolnitev vlog
Oddaja vloge
Prijavitelj mora oddati izpolnjeno vlogo
v papirni obliki, v originalu in v celoti v slovenskem jeziku oziroma v uradnem prevo-

du skladno z navodili in obrazci iz razpisne
dokumentacije.
Prijavitelj lahko za sredstva na tem razpisu kandidira samo z eno vlogo, in sicer
samo za en sklop aktivnosti, ne glede na
to, da je v evidenco vpisan z več programi
(aktivnostmi).
Rok za oddajo vlog je 25. 1. 2011, do
12. ure.
Vloga se bo štela za pravočasno, če bo:
– dostavljena osebno v vložišče izvajalca
javnega razpisa na naslovu: Javna agencija
Republike Slovenije za podjetništvo in tuje
investicije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljub
ljana, do roka za oddajo vlog,
– prispela po navadni pošti na naslov Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije, Verovškova ulica 60,
1000 Ljubljana, do roka za oddajo vlog,
– oddana s priporočeno pošiljko po pošti
na naslov: Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, najkasneje
na dan izteka roka za oddajo vlog.
Prijavitelj mora vlogo oddati v zaprti ovojnici, z navedbo »Ne odpiraj – vloga na javni
razpis SUBJEKTI 2011«, in navedbo firme
ter naslova prijavitelja.
Odpiranje vlog
Odpiranje vlog bo dne 28. 1. 2011, na
sedežu Javne agencije Republike Slovenije
za podjetništvo in tuje investicije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana.
Odpiranje prejetih vlog ne bo javno. Odpirajo se samo pravočasne vloge.
Vloge, ki bodo prispele po roku, ki je določen za oddajo, bodo kot nepravočasne neodprte vrnjene prijavitelju. Če na ovojnici ni
prijaviteljevega naslova, se ovojnica odpre
in se po ugotovitvi naslova vrne prijavitelju.
V primeru, da prijavitelj (pravna oseba)
odda vlogo oziroma več vlog, in sicer za več
kot en sklop aktivnosti, se šteje, da prijavitelj
ne izpolnjuje pogojev za prijavo in se vse
njegove vloge izloči iz nadaljnjega postopka
ocenjevanja.
Dopolnitve in pojasnila vlog
Prijavitelj, ki bo poslal formalno nepopolno vlogo, bo v 8 dneh po odpiranju pozvan,
da jo dopolni. Dopolnitev ni dopustna v delu,
ki bi lahko vplivala na drugačno razvrstitev
vloge glede na merila ali višino dodeljenih
sredstev. Akcijski načrt ni predmet dopolnitve. Prijavitelj, ki je bil pozvan na dopolnitev
vloge, mora vlogo dopolniti v roku 5 dni
od prejema poziva. Nepopolna vloga, ki jo
prijavitelj v roku za dopolnitev ne dopolni,
se zavrže.
Izvajalec javnega razpisa lahko kadarkoli
v obdobju od odpiranja do izbire prijavitelja
pozove prijavitelja k pojasnilu informacij iz
vloge. Prijavitelj, ki je bil pozvan k pojasnilu,
mora le-to posredovati v roku 5 dni od prejema poziva. Kolikor prijavitelj v roku pojasnil
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ne posreduje, bo izvajalec javnega razpisa
o pomenu informacije odločil po prostem
preudarku.
Izvajalec javnega razpisa lahko kadarkoli
v obdobju od odpiranja do izbire prijavitelja
pozove k posredovanju dokazil, ki izkazujejo
verodostojnost navedb v vlogi, in o katerih
se ne vodi uradne evidence. Prijavitelj, ki
je bil pozvan k posredovanju dokazil, mora
le-ta posredovati v roku 5 dni od prejema
poziva. Kolikor prijavitelj v roku dokumentov
ne posreduje, izvajalec javnega razpisa teh
navedb v vlogi ne bo upošteval.
12. Ocenjevanje vlog
Formalno popolne vloge bo obravnavala
strokovna komisija po merilih, ki so sestavni
del javnega razpisa in razpisne dokumentacije.
Vloga se šteje kot formalno popolna, če
vsebuje v skladu z navodili v razpisni dokumentaciji izpolnjene in opremljene obrazce
in priloge.
13. Obveščanje o izboru: prijavitelji bodo
o izboru pisno obveščeni v 60 dneh od datuma odpiranja vlog.
14. Podpis pogodbe: izvajalec javnega
razpisa bo izbranemu posredoval sklep o izboru in ga hkrati pozval k podpisu pogodbe.
Rok za podpis pogodbe znaša 10 dni od
dneva prejema sklepa o izbiri. Če izvajalec
javnega razpisa v tem roku ne prejme podpisane pogodbe, se šteje, da je prijavitelj
umaknil vlogo.
15. Dosegljivost razpisne dokumentacije
in dodatnih informacij
Razpisna dokumentacija z navodili in
obrazci je dosegljiva v elektronski obliki, na
spletnem naslovu www.japti.si, ali na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na
elektronski naslov: irena.meterc@japti.si (s
pripisom: javni razpis SUBJEKTI 2011). Za
posredovanje dokumentacije po navadni ali
elektronski pošti lahko zainteresirani prijavitelji zaprosijo najkasneje 8 dni pred rokom
za oddajo vloge.
Dodatne informacije v zvezi s pripravo
vlog in pojasnila k razpisni dokumentaciji
so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega
zaprosila, posredovanega na naslov Javna
agencije Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije, Verovškova ulica 60,
1000 Ljubljana (s pripisom: javni razpis
SUBJEKTI 2011) ali na elektronski naslov:
irena.meterc@japti.si (s pripisom: javni razpis SUBJEKTI 2011), in sicer najkasneje
5 dni pred rokom za oddajo vloge. Vprašanja zainteresiranih prijaviteljev in odgovori
izvajalca javnega razpisa bodo najkasneje
4 dni pred rokom za oddajo vloge objavljeni
na spletnem naslovu www.japti.si. Odgovori
in pojasnila izvajalca javnega razpisa so del
razpisne dokumentacije.
Javna agencija Republike Slovenije
za podjetništvo in tuje investicije
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Javne dražbe
Št. 1/11
Ob-7629/10
Varstveno delovni center Novo mesto,
Šmihel 3, 8000 Novo mesto, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in lokalnih samoupravnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 86/10) in 21. člena Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) objavlja
javno dražbo
za prodajo premičnin po metodi
javne dražbe – počitniško prikolico
Adria B 542 z opremo
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Varstveno delovni center Novo mesto, Šmihel 3, 8000 Novo mesto.
2. Predmet javne dražbe, opis predmeta
javne dražbe in izklicna cena
Predmet prodaje je počitniška prikolica
znamke Adria B 542, inv. št. 1431, kuhinja
TNT 70 × 40 × 80, z inv. št. 1586, predprostor, z inv. št. 2356 ter drobni inventar, za
izklicno ceno: 5.800,00 EUR (brez DDV).
Najnižji znesek višanja izklicne cene je
100 EUR. Premičnina je na prodaj po načelu
videno - kupljeno. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (davek, overitve, takse in
drugo) nosi kupec.
Prodajalec bo organiziral ogled predmetne premičnine, in sicer na dan dražbe, 25. 1.
2011, ob 10. uri. Vsi morebitni stroški ogleda
premičnine bremenijo zainteresirane kupce.
3. Način in rok plačila kupnine
Kupec mora kupnino plačati v roku 8 dni
od sklenitve pogodbe, zmanjšano za vplačano višino varščine, na podračun VDC Novo
mesto: 01100-6030307673. Plačilo kupnine
v navedenem roku je bistvena sestavina
pravnega posla. V nasprotnem primeru se
pogodba šteje za razdrto, varščina se v tem
primeru kupcu ne vrne. Po plačilu celotne

kupnine se bo kupcu premičnina nemudoma
izročila v posest.
4. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo izvedena v torek, 25. 1.
2011, ob 12. uri, v kampu Straško na otoku
Pagu – Hrvaška.
5. Varščina
Višina varščine, ki jo je potrebno položiti pred začetkom dražbe: 580,00 EUR (10%
izklicne cene), na podračun VDC Novo mesto: 01100-6030307673. Varščina se ne
obrestuje. Uspelemu dražitelju se varščina
všteje v kupnino, ostalim dražiteljem se vrne
brezobrestno v roku 8 dni po končani dražbi.
S plačilom varščine sprejme dražitelj obveznost, da pristopi k dražbi. V primeru odstopa
od dražbe, varščina zapade v korist VDC
Novo mesto.
6. Pogoji sodelovanja
Na dražbi lahko sodelujejo vse fizične
in pravne osebe, ki pred pričetkom javne
dražbe organizatorju javne dražbe v tajništvo predložijo pisno vlogo, najkasneje do
ponedeljka, dne 24. 1. 2011, do 13. ure. Za
pravočasne se bodo štele tudi prijave, ki so
bile priporočeno oddane na pošto do vključno
sobote, dne 22. 1. 2011.
K pisni vlogi morajo predložiti naslednja
potrdila:
– pravne osebe dostavijo izpisek iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni,
– fizične osebe dostavijo potrdilo o državljanstvu (fotokopija osebne izkaznice),
– dokazilo sodišča, da pravna oseba ali
samostojni podjetnik ni v postopku prisilne
poravnave, stečaju ali likvidacijskem postopku, ki ni starejše od 30 dni,
– potrdilo davčnega organa, da ima pravna ali samostojni podjetnik poravnane davke
in prispevke in druge obvezne dajatve v skladu s predpisi,

– davčno številko in številko računa pravne osebe, samostojnega podjetnika in fizične osebe z navedbo imena in naslova
banke ali druge finančne ustanove,
– izjavo, da pravna oseba, samostojni
podjetnik in fizična oseba v celoti soglaša
s pogoji na javni dražbi in osnutkom pogodbe,
– notarsko overjeno pooblastilo v primeru, da pravna ali fizična oseba za udeležbo
na dražbi pooblasti drugo pravno ali fizično
osebo, pooblaščenci morajo pred pričetkom
dražbe predložiti pisno pooblastilo,
– potrdilo o plačilu varščine v višini
580,00 €.
7. Ustavitev postopka
VDC Novo mesto si pridržuje pravico,
da z nobenim prijavljenim ponudnikom ne
sklene pogodbe oziroma lahko komisija za
vodenje in nadzor nad prodajo premičnine
začeti postopek kadarkoli brez odškodninske odgovornosti, do sklenitve pravnega
posla, tudi ustavi.
8. Informacije o podrobnejših pogojih
Dodatne informacije o pogojih in predmetu javne dražbe se lahko pridobijo na
sedežu VDC Novo mesto, vsak delovni
dan, tel. 07/393-32-40, in sicer med 11. in
14. uro.
9. Pravila javne dražbe
Javna dražba se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 86/10) in Uredbo o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09, 100/09,
49/10). Javna dražba, dražbena pravila in
osnutek kupoprodajne pogodbe so objavljeni na spletni strani VDC Novo mesto, www.
vdc-nm.si.
Varstveno delovni center Novo mesto
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Razpisi delovnih mest
Ob-7603/10
Na podlagi 34. in 35. člena Zakona
o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45I/94
Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl. US:
U-I-34/98, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP)
in 25. člena Statuta Splošne bolnišnice Jesenice, št. 0302-1/2009/1, z dne 23. 6. 2009,
Svet zavoda Splošne bolnišnice Jesenice,
Cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice, razpisuje delovno mesto
direktorja (m/ž) zavoda.
Kandidati oziroma kandidatke morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba,
– najmanj pet let delovnih izkušenj
z ustreznimi organizacijskimi in upravljavskimi znanji,
– aktivno znanje enega svetovnega jezika.
Kandidat oziroma kandidatka mora
k svoji prijavi priložiti program dela in razvoja zavoda in pisno izjavo o vseh dosedanjih
zaposlitvah, iz katere je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj. V izjavi kandidat oziroma kandidatka
navede datum sklenitve in datum prekinitve
delovnega razmerja pri posameznem delodajalcu, ter kratko opiše delo, ki ga je opravljal pri tem delodajalcu.
Izbrani kandidat oziroma kandidatka bo
na mesto direktorja imenovan za mandatno
obdobje 4 let. Mandat kandidatu oziroma
kandidatki začne predvidoma teči v mesecu
aprilu 2011.
Vsem zainteresiranim kandidatom oziroma kandidatkam so v času od dneva razpisa
do roka oddaje na razpolago dokumenti zavoda, ki so podrejeni določbam Zakona o informacijah javnega značaja (ZIJZ – UPB2,
Uradni list RS, št. 51/06). Vpogled v dokumente je možen po predhodni najavi po
tel. 04/58-68-413, med 10. in 12. uro.
Kandidature s kratkim življenjepisom, dokazili o izpolnjevanju pogojev, programom
dela in razvoja zavoda za mandatno obdobje 4 let in pisno izjavo o vseh dosedanjih
zaposlitvah morajo kandidati oziroma kandidatke poslati v 8 dneh po objavi razpisa
na gornji naslov, priporočeno v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Za razpis direktorja oziroma direktorice«. O izboru bodo
kandidati oziroma kandidatke obveščeni
v 30 dneh po objavi razpisa.
Splošna bolnišnica Jesenice
Št. 301-40/2010/1
Ob-7604/10
Na podlagi 34. člena Zakona o zavodih
(Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 – odl. US,
8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP),
10. in 11. člena Sklepa o preoblikovanju Zavoda za ribištvo Ljubljana, v Javni zavod za
ribištvo Slovenije (Uradni list RS, št. 31/01,
60/01, 4/05, 23/06, 61/06 – ZSRib,116/07,
4/09 in 96/09), 21. in 22. člena Statuta Zavoda za ribištvo Slovenije, št. 102-1/2008/14
z dne 11. 6. 2010, in 63. člena Poslovnika
o delu Sveta Zavoda za ribištvo Slovenije,
št. 120-7/2010/1, z dne 15. 9. 2010, Svet
javnega zavoda Zavod za ribištvo Slovenije
razpisuje delovno mesto
direktor javnega zavoda (m/ž).
Kandidat za direktorja javnega zavoda
Zavod za ribištvo Slovenije (v nadaljevanju:

zavod) mora poleg splošnih, z zakonom določenih pogojev, izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno pa
študijskih programih druge stopnje, oziroma
izobrazbo, ki v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, ustreza ravni izobrazbe,
pridobljene po študijskih programih druge
stopnje;
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj;
– ima organizacijske sposobnosti in najmanj tri leta ustreznih vodstvenih izkušenj;
– govori vsaj en tuj svetovni jezik na
osnovni ravni.
Kandidat za direktorja zavoda mora v postopku razpisa predložiti pisni program dela
in razvoja zavoda.
Pogodba o zaposlitvi bo z izbranim kandidatom sklenjena za štiriletno mandatno
obdobje s polnim delovnim časom.
Kandidature s kratkim življenjepisom, referencami, dokazili o izpolnjevanju razpisnih
pogojev ter programom dela in razvoja zavoda morajo kandidati poslati v 15 dneh po
objavi razpisa na naslov: »Zavod za ribištvo
Slovenije, Sp. Gameljne 61a, 1211 Ljubljana
- Šmartno – za razpis za direktorja javnega
zavoda«.
O izboru bodo kandidati obveščeni v zakonsko določenem roku (30 dni).
Vsem zainteresiranim kandidatom so
na voljo dokumenti za izdelavo programa
dela in razvoja zavoda, vsak delovni dan, od
8. do 12. ure, v Upravni službi zavoda, Sp.
Gameljne 61a, 1211 Ljubljana - Šmartno.
Zavod za ribištvo Slovenije
Ob-7612/10
Na podlagi drugega odstavka 18. člena
Zakona o Slovenski izvozni in razvojni banki
nadzorni svet SID – Slovenske izvozne in
razvojne banke, d.d., Ljubljana vabi kandidate oziroma kandidatke k predložitvi vlog
za opravljanje naslednjih funkcij:
1. predsednik uprave, m/ž,
2. član uprave, m/ž.
Kandidat oziroma kandidatka za predsednika/člana uprave SID banke, d.d., Ljub
ljana, mora izpolnjevati pogoje, določene
z zakonom, ki ureja gospodarske družbe
(Zakon o gospodarskih družbah), zakonom,
ki ureja bančništvo (Zakon o bančništvu)
in Zakonom o Slovenski izvozni in razvojni
banki (ZSIRB).
Od kandidatov oziroma kandidatk pričakujemo:
– najmanj univerzitetno stopnjo izobrazbe ekonomske, pravne ali druge ustrezne
smeri,
– poglobljeno poznavanje in dober pregled slovenske in mednarodne finančne dejavnosti,
– eksplicitno privrženost družbeni odgovornosti, etičnim standardom in timskemu
delu,
– aktivno znanje slovenskega in angleškega jezika.
Delovna (strokovna) področja, ki jih bo
vodil predsednik/član uprave, bodo razdeljena upoštevajoč organizacijsko strukturo
banke (več o organizacijski strukturi najdete na: »http://www.sid.si/Predstavitev-SIDBanke/Organizacijska-struktura«).

Delovno razmerje bomo sklenili za čas
trajanja opravljanja funkcije (pet let).
Prijave z življenjepisom, dokazili o izpolnjevanju pogojev in vizijo razvoja banke
v obsegu največ 10.000 znakov pošljite do
vključno 31. 1. 2011, na naslov: Kadrovska
komisija nadzornega sveta SID – Slovenske izvozne in razvojne banke, d.d., Ljub
ljana, Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000
Ljubljana, s pripisom: »Razpis za predsednika/člana uprave – Ne odpiraj«.
Vloge bodo obravnavane zaupno. Obvestilo o izboru bo neizbranim kandidatom
posredovano v petih delovnih dneh po imenovanju predsednika/člana uprave.
SID – Slovenske izvozne in razvojne
banke, d.d., Ljubljana
Št. 02/02-695/10
Ob-7620/10
Na podlagi 23. člena Zakona o delovnih razmerjih, objavlja Zdravstveni dom dr.
Adolfa Drolca Maribor, Ulica talcev 9, 2000
Maribor, razpis za delovno mesto
vodja centra/službe/delovne enote II
– m/ž, v organizacijski enoti Nujna medicinska pomoč,
za mandatno dobo 4 let, z možnostjo
ponovnega imenovanja.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– visoka strokovna izobrazba, smer zdravstvena nega oziroma višje šolska izobrazba (prejšnja) smer zdravstvena nega;
– najmanj pet let delovnih izkušenj;
– poznavanje dela z računalnikom (poznavanje urejevalnikov besedil, preglednic,
internet, e-pošta, zdravstveno informacijski
sistem).
Prijava mora vsebovati:
– dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katerega mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
– dokazilo o delovnih izkušnjah, iz katerega je razvidna delovna doba;
– program dela in razvoja zdravstvene
nege v organizacijski enoti.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis in da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Formalno nepopolne vloge se ne bodo
uvrstile v izbirni postopek.
Kandidat vloži prijavo na naslov: Služba
za pravne in kadrovske zadeve Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor, Ulica
talcev 9, 2000 Maribor.
Rok za prijavo je 15 dni po objavi razpisa.
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca
Maribor
Št. 2011-01
Ob-7626/10
Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo,
turizem in mladino Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 4, Radlje ob Dravi, na podlagi
16. in 17. člena Odloka o ustanovitvi Javnega
zavoda ŠKTM za šport, kulturo, turizem in
mladino Radlje ob Dravi (MUV, št. 14/2008,
14/2009 in 18/2010) objavlja javni razpis za
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direktorja Javnega zavoda ŠKTM za
šport, kulturo, turizem in mladino Radlje
ob Dravi.
Kandidat mora poleg splošnih pogojev,
določenih z Zakonom o zavodih (Uradni list
RS, 12/91, 45I/94 Odl. US: U-I-104/92, 8/96,
18/98 Odl. US: U-I-34/98, 36/00 – ZPDZC,
127/06 – ZJZP) izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– da ima najmanj visokošolsko izobrazbo
družboslovne, organizacijske ali ekonomske
smeri;
– da ima najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega tri leta na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih;
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– poznavanje dejavnosti s področja zavoda.
Kandidat mora imeti opravljen strokovni
izpit iz upravnega postopka. Kolikor izpita
nima opravljenega, ga mora opraviti v roku
enega leta od imenovanja.
Zahteva se, da kandidat aktivno obvlada
najmanj en tuj jezik ter osnove računalništva
in ima sposobnosti za organiziranje in vodenje dela v kolektivu.
Kandidat mora ob prijavi na ta javni razpis predložiti program dela in razvoja zavoda za njegovo mandatno obdobje, življenjepis in dokazila o izpolnjevanju pogojev.
K prijavi morajo kandidati predložiti naslednja dokazila:
A. Dokazila o izpolnjevanju pogojev:
1. fotokopija diplome;
2. fotokopija delovne knjižice, iz katere
je razvidna delovna doba, ter fotokopije listin, ki izkazujejo tri leta dela kandidata na
vodilnih in vodstvenih delovnih mestih (npr.
kopija pogodbe o zaposlitvi, kopija izpiska
iz sodnega oziroma poslovnega registra za
pravno osebo, če je bil kandidat zaposlen
kot odgovorna oseba pravne osebe, ter druga dokazila);
3. fotokopije dokazil, iz katerih je razvidno poznavanje dela na področju dejavnosti
zavoda (potrdila o opravljenih strokovnih izpitih, potrdila o delih na področju dejavnosti
zavoda, itd.);
4. fotokopije spričevala ali indeksa
o uspešno opravljenem izpitu iz tujega jezika (kot tuji jeziki se upoštevajo angleški,
francoski in nemški jezik);
5. fotokopijo potrdila o opravljenem tečaju oziroma izobraževanju v zvezi z obvladovanjem osnov računalništva.
B. Ostala dokazila in priloge:
1. življenjepis;
2. fotokopija potrdila o državljanstvu ali
osebne izkaznice;
3. izjava kandidata ali ustrezno potrdilo
Ministrstva za pravosodje o nekaznovanosti oziroma da zoper kandidata ni sprožen
kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, ki ni
starejše od 30 dni;
4. program dela in razvoja zavoda za
mandatno obdobje.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
v zaprti ovojnici, z označbo » Ne odpiraj – za
razpis direktorja«, priporočeno na naslov:
Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi, Svet zavoda, Mariborska cesta 4, Radlje ob Dravi,
v roku 8 dni od objave razpisa v Uradnem
listu RS.
Svet zavoda bo obravnaval samo pravočasne in popolne prijave. Prijava je popolna,
če vsebuje vsa zahtevana dokazila, navedena točki A in B tega javnega razpisa.
Mandat direktorja Javnega zavoda ŠKTM
za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje
ob Dravi traja pet let.
Kandidati bodo o izbiri in imenovanju obveščeni v 30 dneh po objavi javnega razpisa
v Uradnem listu RS.
Sklep o izbiri stopi v veljavo z danim soglasjem ustanovitelja.
Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo,
turizem in mladino
Radlje ob Dravi
Svet zavoda
Igor Sredenšek, predsednik
Št. 02
Ob-7628/10
VIZ OŠ Rogatec, Ptujska cesta 30, 3252
Rogatec razpisuje na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (uradno prečiščeno besedilo Uradni
list RS, št. 16/07), Zakona o osnovni šoli
(Uradni list RS, št. 81/06) in Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje osnovne
šole (Uradni list RS, št. 57/07) prosto kombinirano delovno mesto:
hišnik – čistilec za določen čas.
Poskusno delo traja 2 meseca, pričetek
dela je 1. 2. 2011.
Pisne ponudbe s kratkim življenjepisom,
opisom dosedanjih delovnih izkušenj, dokazili o izpolnjevanju pogojev in potrdilom
o nekaznovanosti (iz kazenske evidence)
pričakujemo v osmih dneh od objave razpisa.
Nepopolnih in prepozno poslanih pisnih
ponudb ne bomo obravnavali.
Kandidate bomo o izbiri obvestili v zakonskem roku.
VIZ OŠ Rogatec
Ob-7636/10
V skladu s 23. členom Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02,
79/06 – ZZZPB-F, 46/07 Odl. US: U-I-45/07,
Up-249/06-22, 103/07, 45/08 – ZArbit, v nadaljevanju: ZDR) in Pravilnikom o notranji
organizaciji in sistemizaciji delovnih mest
v Javni agenciji za tehnološki razvoj RS,
z dne 23. 9. 2009, Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije, Dunajska 22, 1511 Ljubljana, objavlja prosto delovno mesto:
višji svetovalec – strokovni svetovalec IV – visoka izobrazba – VII/1.
Besedilo razpisa je objavljeno na spletni
strani www.tia.si.
Tehnološka agencija Slovenije
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Druge objave
Ob-7601/10
Na podlagi Uredbe o Krajinskem parku
Goričko (Uradni list RS, št. 101/03) in Sklepa Vlade RS o ustanovitvi Jz KP Goričko
(Uradni list RS, št. 3/04) ter Odločbe UIL
o registraciji znamke, št. 31207-69/2010-7,
z dne 18. 11. 2010 (objava prijave za kolektivno znamko – uradni bilten IUL-junij 2010),
Javni zavod Krajinski park Goričko, Grad
191, kot lastnik/prijavitelj in nosilec znamke objavlja po določilih 7. člena Pravilnika
o kolektivni blagovni znamki Krajinski park
Goričko (objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 1/11 in na spletni strani zavoda) in pogojih podeljevanja pravice do uporabe kolektivne blagovne znamke »Krajinski park
Goričko« (okrajšava KBZ KPG)
javni poziv
vsem zainteresiranim vlagateljem, pro
izvajalcem/ponudnikom – upravičencem,
z območja Krajinskega parka Goričko, za
pripravo in oddajo vlog – zahtevkov za podelitev pravice do uporabe kolektivne blagovne znamke in vpis v register uporabnikov
kolektivne blagovne znamke KP Goričko.
1. Namen uporabe
Namen uporabe kolektivne blagovne
znamke Krajinski park Goričko v splošnem
prometu je povezovanje proizvajalcev in ponudnikov ter označevanje izdelkov in pro
izvodov ter storitev (dobrin) z območja krajinskega parka Goričko, njihovo geografsko
poreklo ter doseženo kakovost.
Po Odločbi UIL je znamka vpisana v register znamk in traja deset let, to je do 15. 1.
2020.
2. Upravičenci
Upravičenci za podelitev pravice do uporabe KBZ KPG so proizvajalci/ponudniki
s stalnim bivališčem na območju KP Goričko oziroma izven območja, ki imajo vsaj eno
od oblik registrirane dejavnosti s sedežem
na območju parka ali izven, jo pa v celoti
ali pretežno izvajajo oziroma nameravajo
izvajati na območju KP Goričko (pravne in
civilne osebe –izvajalci ali nosilci kmetijske,
gospodarske ali druge negospodarske registrirane oziroma prijavljene poslovne dejavnosti, v predpisani obliki – kmetje, podjetniki,
obrtniki, svobodni poklici, nosilci dopolnilnih
dejavnosti oziroma dopolnilnega dela, študenti, upokojenci, drugi interesenti ne glede
na zaposlitev ali socialni status).
3. Pogoji podeljevanja
Pravico do uporabe kolektivne blagovne znamke Krajinski park Goričko podeljuje
Javni zavod Krajinski park Goričko upravičencem iz. 3. člena Pravilnika za pripravo
in ponudbo prehranskih pridelkov in pro
izvodov, izdelkov domače in umetne obrti,
gostinsko-turistične storitve, ponudbo nastanitev in bivanja, storitve vodenja in interpretacije narave ter drugih vsebin na območju
KP Goričko.
Pravica do uporabe se podeli upravičencem brezplačno in traja, dokler le-ti izpolnjujejo veljavne pogoje.
Upravičenci, ki jim je na podlagi vloge-zahtevka, po predpisanem postopku
podeljena pravica do uporabe KBZ KPG,
se vpišejo na podlagi ustreznega obrazca

v register uporabnikov kolektivne blagovne
znamke, ki ga vodi javni zavod.
4. Splošni pogoji za dodelitev pravice
Ocenjevani proizvodi oziroma storitve
morajo izpolnjevati naslednje splošne pogoje:
– morajo biti primerne dosežene kakovosti,
– poreklo sestavin oziroma izdelka mora
biti iz območja Krajinskega parka Goričko,
razen za izdelke, za katere to ni bistven
pogoj,
– morajo izpolnjevati zakonsko določene predpise in standarde,
– proizvodi morajo biti pridelani oziroma proizvedeni na naravi in ljudem prijazen
način.
5. Oprema s kolektivno blagovno znamko
Označevanje proizvodov in vsebin:
– na vsaki embalaži oziroma certifikatu
mora biti na vidnem mestu postavljen logotip oziroma znak KBZ,
– za proizvode, kjer je to možno izdelati,
bo oznaka KBZ tudi na samem izdelku,
– prodajno mesto, kjer se prodaja blago
ali izvaja storitev pod kolektivno blagovno
znamko KPG, mora biti označeno z znakom KBZ.
Uradni znak oziroma logotip kolektivne
blagovne znamke Krajinski park Goričko
v barvni podobi in seznam blaga in storitev
z razvrstitvijo po mednarodni klasifikaciji, je
objavljen v citirani Odločbi in v uradnem
biltenu UIL, kot priloga Pravilnika in njegov
sestavni del pa je objavljen tudi v Uradnem
listu RS.
6. Rok za oddajo vlog po javnem pozivu
Rok za oddajo vlog – zahtevkov
po tem javnem pozivu je do vključno
31. marca 2011.
Izpolnjene vloge s potrebno vsebino in
zahtevano priloženo dokumentacijo (dokazili o prijavi izvajanja dejavnosti oziroma
dovoljenju za izvajanje, sedežu oziroma bivališču v območju krajinskega parka) se oddajo v pisni obliki na sedež Javnega zavoda
Krajinski park Goričko, Grad 191, osebno,
po običajni pošti ali po dogovoru in strokovni asistenci pa tudi po e-pošti: park.goricko@siol.net.
Za nepopolne vloge bodo vlagatelji pozvani k dopolnitvi, neustrezne vloge pa bodo
izločene in dokumentacija vlagateljem vrnjena.
7. Razpisna dokumentacija in informacije
Vsa razpisna dokumentacija (obrazec
vloge, po dogovoru kopije Odločbe UIL,
Pravilnika, podobe znaka, seznam razredov blaga in storitev, dodatne obrazložitve),
je interesentom na voljo ves čas trajanja
javnega poziva na sedežu Javnega zavoda
KP Goričko, Grad 191, 9264 Grad.
Informacije: tajništvo zavoda, tel.
++386/2/551-88-61, faks++ 2/551-88-63,
e-naslov: park.goricko@siol.net.
Kontaktna oseba: vodja projekta KBZ
KPG: Janko Halb, univ. dipl. oec., faks
02/551-88-66, tel. 041/395-975, 041/626-802,
e-mail: janko.halb@goricko.info.
Javni zavod Krajinski park Goričko
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Evidence sindikatov
Št. 101-20/2010-2
Ob-7394/10
Statut Sindikata delavcev TVD Maribor, ki je hranjen v Upravni enoti Maribor,
na podlagi odločbe številka 101-41/2007-2,
z dne 21. 6. 2007 in vpisan v evidenco statutov sindikatov pri UE Maribor, pod zaporedno številko 39/2007, z dne 21. 6. 2007, se
zbriše iz evidence statutov sindikatov z dne
14. 12. 2010.
Izbris je vpisan v evidenci statutov sindikatov UE Maribor, pod zaporedno številko
19/2010, z dne 14. 12. 2010.
šT. 101-3/2010-0413-3
Ob-7413/10
Pravila Sindikata Koroške osrednje
knjižnice dr. Franca Sušnika Ravne na
Koroškem, s sedežem, Na gradu 1, Ravne
na Koroškem, ki so hranjena na Upravni
enoti Ravne na Koroškem, na podlagi odločbe št. 024-1/93-3/3, z dne 15. 11. 1993, in
vpisana v evidenco statutov sindikatov pod
zaporedno številko 38, se z dne 15. 7. 2010
izbrišejo iz evidence statutov sindikatov.
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Objave po Zakonu o medijih
Ob-7627/10
Ime medija: ATM TV Kranjska Gora.
Izdajatelj: Lokalna TV postaja ATM TV
Kranjska Gora.
Lastnik: ATM Elektronik d.o.o. – 100%.
Redno zaposlena ena oseba, ostali po
pogodbah.
Direktor zavoda: Matjaž Arih.
Odgovorna urednica: Nataša Mrak.
Viri financiranja: lastni prihodki iz poslovanja.
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Objave po Zakonu
o evidentiranju nepremičnin
Št. 2512-10-0199
Ob-7613/10
Območna geodetska uprava Koper, Cankarjeva ulica 1, Koper, v skladu s sedmim
odstavkom 11. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin – ZEN (Uradni list RS,
št. 47/06 in 65/07 – Odločba US) poziva
osebe, ki menijo, da so pravni nasledniki
po verjetno umrlem Sluga Ivanu, nazadnje
stanujočem v Javorju, Javorje 31, lastniku
parcele št. 1160, k.o. 2569-Javorje, da se
javijo v 30 dneh od dneva objave tega oklica
in vstopijo v postopek ureditve meje – mejno obravnavo, ki jo vodi geodetsko podjetje
GGS d.o.o., iz Kopra, Vojkovo nabrežje 23,
6000 Koper – Capodistria.
Oseba, ki meni, da je pravni naslednik,
mora izkazati obstoj svojega pravnega nasledstva. Če se na objavo oklica ne javi
nihče, velja domneva, da neznani lastnik
nepremičnine soglaša z ugotovljeno katastrsko mejo.
Območna geodetska uprava Koper
dne 15. 7. 2010
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Objave gospodarskih družb
Ob-7600/10
Likvidacijski upravitelj družbe FAKT, storitveno in trgovsko podjetje d.o.o. – v likvidaciji, matična številka 1640194000, Štihova
ulica 1, 1000 Ljubljana, pri kateri je na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani,
Srg 2010/30871, z dne 7. 9. 2010, vpisan
začetek redne likvidacije, v skladu z določbo
412. člena Zakona o gospodarskih družbah-1, objavlja poziv upnikom: da v roku
30 dni od dneva objave tega poziva prijavijo
svoje terjatve do družbe FAKT d.o.o. – v likvidaciji.
Terjatve je potrebno nasloviti na likvidacijskega upravitelja na sedežu družbe FAKT
d.o.o. – v likvidaciji, Štihova ulica 1, 1000
Ljubljana, v dveh izvodih z vso dokumentacijo, ki izkazuje obstoj in višino terjatev.
Dolžniki naj brez odlašanja poravnajo
svoje terjatve.
FAKT d.o.o. – v likvidaciji
likvidacijski upravitelj Andrej Petrej
Ob-7602/10
Direktor in prokurist družbe Ogrevanje Piran, družba za oskrbo z energijo, d.o.o., Lucija, Liminjanska cesta 117,
6320 Portorož – Portorose, matična številka 5796245000, na podlagi 629. člena
v zvezi s 586. členom ZGD-1 objavlja obvestilo, da je bil dne 27. 12. 2010 registrskemu organu predložen izčlenitveni načrt
družbe Ogrevanje Piran, družba za oskrbo
z energijo, d.o.o., Lucija.
Direktor družbe opozarja edinega družbenika na njegove pravice, kot jih opredeljuje 586. člen ZGD-1, in sicer, da ima vsaj
mesec dni pred odločanjem o soglasju za
izčlenitev, na sedežu te družbe Lucija, Liminjanska cesta 117, 6320 Portorož – Portorose, vsak delovni dan, od 8. do 16. ure,
možnost pregleda:
1. izčlenitvenega načrta;
2. letnih poročil družbe za zadnja tri poslovna leta;
3. zaključnega poročila družbe v skladu
s prvim odstavkom 68. člena ZGD-1;
4. vmesne bilance stanja družbe po
stanju na dan zaključka zadnjega trimesečja pred sestavo izčlenitvenega načrta.
Direktor družbe hkrati opozarja upnike
in svet delavcev družbe na njihovo pravico
zahtevati brezplačen prepis izčlenitvenega
načrta v skladu s tretjim odstavkom 629. člena ZGD-1.
Ogrevanje Piran, družba za oskrbo
z energijo, d.o.o., Lucija

Sklepi o povečanju
in zmanjšanju kapitala
Ob-7625/10
Direktor družbe Danfoss Trata regulacije ogrevanja, prezračevanja in klimatizacije, d.o.o., s sedežem na naslovu Jožeta
Jame 16, 1000 Ljubljana, vpisane v sodnem
registru Okrožnega sodišča v Ljubljani,
pod vložno številko 10324500, na podlagi

520. člena ZGD-1 objavljam, da je bil na
skupščini družbe dne 26. 8. 2010 sprejet
naslednji sklep:
Osnovni kapital družbe, ki sedaj znaša 4.724.027,72 EUR, se v skladu
s 502. členom ZGD-1 zmanjša za znesek
6.584,86 EUR, ki je enak nominalni višini
osnovnih vložkov, ki predstavljajo poslovne
deleže, ki prenehajo zaradi izstopa ter izključitve družbenikov, tako da po zmanjšanju
znaša 4.717.442,86 EUR.
Poleg tega objavljam, da je bil na skupščini družbe dne 22. 12. 2010 sprejet naslednji sklep:
Osnovni kapital družbe, ki sedaj upoštevajoč spremembe, sprejete na skupščini dne 26. 8. 2010 sedaj znaša
4.717.442,86 EUR, se zaradi izstopa treh
družbenikov, navedenih pod prejšnjo točko,
v skladu s 502. členom ZGD-1 zmanjša za
znesek 5.015,86 EUR, ki je enak nominalni
višini osnovnih vložkov, ki predstavljajo poslovne deleže, ki prenehajo zaradi izstopa
družbenikov, tako da po zmanjšanju znaša
4.712.427,00 EUR.
Upnike družbe pozivamo, da se zglasijo
pri družbi in izjavijo, ali se strinjajo z znižanjem osnovnega kapitala.
Danfoss Trata d.o.o.
Aleksander Zalaznik
direktor

Sklici skupščin
Ob-7614/10
V skladu z 21. členom Statuta Vzajemne
zdravstvene zavarovalnice, d.v.z., Ljub
ljana, Vošnjakova ulica 2, drugim odstavkom
295. člena Zakona o gospodarskih družbah
in v zvezi s prvim odstavkom 54. člena Zakona o zavarovalništvu, uprava Vzajemne
zdravstvene zavarovalnice, d.v.z., sklicuje
18. skupščino
Vzajemne, d.v.z.,
ki bo v sredo, dne 9. 2. 2011, ob 14. uri,
v dvorani Povodni mož, Gospodarsko razstavišče, Dunajska cesta 18, Ljubljana,
z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine ter izvolitev predsednika skupščine in preštevalcev glasov.
1. Uprava in nadzorni svet predlagata
sklep:
Za predsednika skupščine se izvoli Andrej Šercer, pomočnik uprave Vzajemne
zdravstvene zavarovalnice, d.v.z.
2. Uprava in nadzorni svet predlagata
sklep:
Za preštevalca glasov se izvolita:
– Robert Sraka, direktor sektorja za razvoj in izvajanje zavarovanj Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d.v.z.,
– Janez Gregorič, direktor pravne službe Vzajemne zdravstvene zavarovalnice,
d.v.z.
2. Spremembe in dopolnitve statuta Vzajemne, d.v.z.
Uprava in nadzorni svet predlagata
sklep: zaradi uskladitve z Zakonom o gospo-

darskih družbah in Zakonom o zavarovalništvu se sprejmejo spremembe in dopolnitve
Statuta Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d.v.z., v predlaganem besedilu, ki je
kot priloga sestavni del tega sklepa. Skupščina pooblašča nadzorni svet za uskladitev besedila statuta s sprejetimi odločitvami
skupščine oziroma za ustrezne redakcijske
popravke besedila statuta.
3. Sprejem pravilnika o volitvah v skupščino zastopnikov članov Vzajemne, d.v.z.
Uprava in nadzorni svet predlagata
sklep:
Sprejme se »Pravilnik o volitvah v skupščino zastopnikov članov Vzajemne, d.v.z.«
v predlaganem besedilu, ki je kot priloga sestavni del tega sklepa. Skupščina pooblašča
nadzorni svet za uskladitev besedila Pravilnika s sprejetimi odločitvami skupščine
oziroma za ustrezne redakcijske popravke
besedila Pravilnika.
4. Izvolitev članov volilne komisije izmed
članov Vzajemne, d.v.z.
Uprava in nadzorni svet predlagata
sklep:
Za člane volilne komisije se izmed članov Vzajemne, d.v.z., za dobo šest (6) let
oziroma do začetka mandata novih članov
volilne komisije izvoli pet (5) članov Vzajemne, d.v.z., iz vsakega starostnega razreda
po en (1) član, in sicer:
– I. starostni razred: Mojca Cvetko, rojena 9. 12. 1985, Sela 55, Dobova,
– II. starostni razred: Igor Ilijaš, rojen
18. 3. 1968, Slogonsko 14a, Kapele,
– III. starostni razred: Jože Benec, rojen
5. 3. 1958, Dilce 23, Postojna,
– IV. starostni razred: Ana Bilbija, rojena
1. 3. 1945, Jakčeva ulica 20, Novo mesto,
– V. starostni razred: Rous Marija, rojena
4. 2. 1940, Kocljevo naselja 13, Beltinci.
Izvoljeni člani volilne komisije nastopijo
mandat z izvolitvijo.
5. Določitev sejnin za nadzorni svet, komisije nadzornega sveta in volilno komisijo
Uprava in nadzorni svet predlagata
sklep:
Zneski posameznih plačil in povračil, ki
jih prejmejo člani nadzornega sveta, člani
komisij nadzornega sveta ter člani volilne
komisije v letu 2011, znašajo:
1. Sejnine za udeležbo člana nadzornega sveta na seji nadzornega sveta:
– predsednik nadzornega sveta:
325,00 EUR,
– član nadzornega sveta: 215,00 EUR.
2. Sejnine za udeležbo člana komisije
nadzornega sveta na seji komisije nadzornega sveta:
– predsednik komisije: 80% sejnine, ki
pripada predsedniku nadzornega sveta,
– član komisije: 80% sejnine, ki pripada
članu nadzornega sveta,
– član komisije, ki ni hkrati član nadzornega sveta (zunanji član): 387,00 EUR.
3. Sejnine za udeležbo člana volilne komisije na seji volilne komisije:
– predsednik volilne komisije: 30% sejnine, ki pripada predsedniku nadzornega
sveta,
– član volilne komisije: 30% sejnine, ki
pripada članu nadzornega sveta.
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4. Vse osebe, opredeljene v predhodnih
točkah, imajo tudi pravico do povrnitve običajnih potnih stroškov.
5. Zgoraj navedeni zneski plačil in povračil so izraženi v bruto zneskih. Izplačujejo se
članom nadzornega sveta, članom komisij
nadzornega sveta in članom volilne komisije tudi v letu 2012 oziroma do naslednje
skupščine, ki bo odločala o višini plačil in
povračil.
Informacije za člane Vzajemne, d.v.z.
Dostop do gradiv, predlogov sklepov in informacij v zvezi s skupščino
Gradivo za skupščino iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, vključno
s sklicem skupščine, predlogi sklepov in obrazložitvijo vsake točke dnevnega reda, besedilom predlaganih sprememb in dopolnitev
statuta z utemeljitvijo, besedilom predloga
Pravilnika o volitvah, je od objave sklica
skupščine do vključno dneva zasedanja
skupščine na vpogled članom Vzajemne,
d.v.z., na sedežu Vzajemne, d.v.z., Vošnjakova ulica 2, Ljubljana, v tajništvu uprave,
vsak delavnik, od 9. do 12. ure, ter na spletni
strani družbe, www.vzajemna.si.
Zahteve in predlogi članov Vzajemne,
d.v.z.
Najmanj pet odstotkov (5%) članov Vzajemne, d.v.z., lahko v skladu z 298. členom
ZGD-1 in 26. členom statuta najpozneje v roku sedmih (7) dni po objavi sklica skupščine, pisno zahteva dopolnitev
dnevnega reda skupščine. Popolni in pravočasno poslani zahtevi mora biti v pisni
obliki priložen predlog sklepa, o katerem
naj skupščina odloča, ali če skupščina pri
posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega
reda. Dodatna točka dnevnega reda ali nasprotni predlogi članov Vzajemne, d.v.z.,
k posameznim točkam dnevnega reda, ki
bodo pisno obrazloženi, skladni z ZGD-1
in posredovani na sedež Vzajemne, d.v.z.,
Vošnjakova ulica 2, Ljubljana, v roku sedmih (7) dni po objavi tega sklica, bodo pod
pogoji iz 300. člena ZGD-1, objavljeni na
enak način, kot ta sklic.
Pravica do obveščenosti članov Vzajemne, d.v.z.
Na skupščini lahko član Vzajemne, d.v.z.,
uresničuje svojo pravico do obveščenosti
iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1, kar
vključuje podatke o zadevah družbe, ki so
v okviru točk dnevnega reda, vključno glede
pravnih in poslovnih razmerij s povezanimi
družbami. Na zastavljena vprašanja z isto
vsebino lahko poslovodstvo odgovori v skupnem odgovoru.
Pogoji za udeležbo na skupščini
V skladu z določbami ZGD-1 se skupščine lahko udeležijo člani Vzajemne, d.v.z., ki
najpozneje do konca četrtega (4) dne pred
skupščino (to je do vključno sobote, 5. 2.
2011) pisno prijavijo svojo udeležbo Vzajemni, d.v.z.. Prijava mora vsebovati ime in
priimek, prebivališče člana Vzajemne, d.v.z.,
datum rojstva ter številko zavarovalne pogodbe (police), ki je podlaga za članstvo
v Vzajemni, d.v.z.
Če nameravajo glasovalno pravico za
člane Vzajemne, d.v.z., uresničevati pooblaščenci, mora biti pisna prijava pooblaščenca, ki je pooblaščen s strani člana
Vzajemne, d.v.z., prav tako predložena Vzajemni, d.v.z., najpozneje do konca četrtega
(4) dne pred skupščino (to je do vključno
sobote 5. 2. 2011).
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Pooblaščenci, ki nameravajo na skupščini uresničevati glasovalno pravico na
podlagi zbranih pooblastil, morajo biti pisno pooblaščeni posebej za to skupščino. Vsa pooblastila morajo biti Vzajemni,
d.v.z., predložena najpozneje sedem (7)
dni pred skupščino (to je do vključno torka,
1. 2. 2011). Pisno pooblastilo mora vsebovati naslednje podatke: ime in priimek
ter datum rojstva člana Vzajemne, d.v.z.,
številko zavarovalne pogodbe (police), ki je
podlaga za članstvo, ime in priimek, datum
rojstva (ali EMŠO) oziroma naziv in matično številko pooblaščenca, predloge sklepov, predlog pooblaščenca za glasovanje
k posameznim predlogom sklepov, ki morajo
biti v pooblastilu obrazloženi, poziv članu
Vzajemne, d.v.z., naj da navodila za uresničevanje glasovalne pravice, in opozorilo,
da lahko član Vzajemne, d.v.z., pooblastilo
kadarkoli do glasovanja na skupščini prekliče. Pooblaščenec mora v pisni obliki kot
prilogo pooblastilu članu Vzajemne, d.v.z.,
razkriti vse okoliščine, ki so lahko pomembne za člana Vzajemne, d.v.z., pri presoji
tveganja, da bi pooblaščenec lahko deloval
v interesu, ki je drugačen od interesa člana Vzajemne, d.v.z. Do nasprotja interesov
lahko pride predvsem, če je pooblaščenec
povezana oseba po določbah ZZavar, če
je pooblaščenec v pogodbenem odnosu
z Vzajemno, d.v.z., ali če je pooblaščenec
od Vzajemne, d.v.z., prejel donacijo.
Prijave, pooblastila in obvestila morajo
biti predložena na vložišče Vzajemne, d.v.z.,
na naslovu Mala ulica 5, 1000 Ljubljana.
V primeru osebne dostave prijave, pooblastila in obvestila so uradne ure na vložišču
Vzajemne, d.v.z., v ponedeljek, torek in četrtek, od 8. do 14. ure, v sredo, od 8. do
14.30, v petek, od 8. do 13. ure ter v soboto,
dne 5. 2. 2011, od 8. do 12. ure.
Organizirano zbiranje pooblastil
Pooblaščenci, ki bodo organizirano zbirali pooblastila, morajo o zbiranju pooblastil
Vzajemno, d.v.z., obvestiti najkasneje enaindvajset (21) dni pred zasedanjem skupščine
(to je do vključno torka, 18. 1. 2011). Za organizirano zbiranje pooblastil se šteje vsako
zbiranje pooblastil, ki je namenjeno več kot
desetim (10) članom Vzajemne, d.v.z. Obvestilo mora vsebovati kontaktne podatke
pooblaščenca, predloge pooblaščenca za
glasovanje k posameznim predlogom sklepov in razkritje okoliščin o morebitnem nasprotju interesov. Pooblaščenec, ki je zbral
več kot deset (10) pooblastil, mora o številu zbranih pooblastil obvestiti Vzajemno,
d.v.z., najkasneje sedem (7) dni pred dnem
zasedanja skupščine (to je do vključno torka, 1. 2. 2011). Obvestilo mora vsebovati
tudi navodila članov Vzajemne, d.v.z., za
glasovanje pooblaščenca in njihovo število
ter podatke o razvrstitvi članov Vzajemne,
d.v.z., od katerih je pooblaščenec prejel pooblastilo, v starostne razrede.
Uresničevanje glasovalne pravice in razvrstitev v starostne razrede
Za namen glasovanja na skupščini se
bodo vsi zbrani glasovi v skladu z določbo
ZZavar razporedili v pet (5) starostnih razredov. Vsakemu starostnemu razredu bo pri
glasovanju pripadal enak delež glasovalnih
pravic. Razporeditev po številu članov Vzajemne, d.v.z., enako velikih starostnih razredov (z dopustnimi odstopanji, ki so nujna
zaradi morebitnega večjega števila članov,
rojenih na isti dan), je naslednja:

I. starostni razred: člani Vzajemne, d.v.z.,
rojeni od vključno 22. 6. 1976 in mlajši;
II. starostni razred: člani Vzajemne,
d.v.z., rojeni od vključno 11. 12. 1964 do
vključno 21. 6. 1976;
III. starostni razred: člani Vzajemne,
d.v.z., rojeni od vključno 14. 5. 1954 do
vključno 10. 12. 1964;
IV. starostni razred: člani Vzajemne,
d.v.z., rojeni od vključno 26. 9. 1941 do
vključno 13. 5. 1954;
V. starostni razred: člani Vzajemne,
d.v.z., rojeni do vključno 25. 9. 1941 in starejši.
Posamezni pooblaščenec lahko glede na
zbrane glasove glasuje v več starostnih razredih. Pri preštevanju glasov na skupščini
se pri posameznem pooblaščencu upošteva
razporeditev v starostne razrede.
Prostor, kjer bo potekala skupščina, bo
odprt eno uro in pol pred začetkom zasedanja skupščine. Prosimo, da člani Vzajemne,
d.v.z., in pooblaščenci pridejo v prostore
v primernem času pred začetkom skupščine, da se bo lahko pravočasno izvedel postopek prijave.
Vzajemna zdravstvena zavarovalnica,
d.v.z.
mag. Igor Jarc
član uprave
Marija Milojka Kolar Celarc
članica uprave
Dušan Kidrič
predsednik uprave
Št. 001/2011
Ob-7621/10
Na temelju 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 16. člena Statuta delniške družbe Litijska mesarija d.d.,
Slatna 1, 1275 Šmartno pri Litiji, uprava
družbe sklicuje
13. skupščino
delniške družbe Litijska mesarija
družba za proizvodnjo in konzerviranje
mesa d.d., Šmartno pri Litiji,
ki bo v ponedeljek, dne 14. 2. 2011, ob
10. uri, na sedežu družbe, Slatna 1, 1275
Šmartno pri Litiji, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se imenuje
odv. Dušana Pungartnika, za preštevalki
glasov pa Ireno Kremžar in Brigito Sečki.
Seji skupščine prisostvuje notar Miro
Bregar, Litija, zaradi sestave notarskega
zapisnika.
2. Seznanitev z letnim poročilom o poslovanju družbe za leto 2009, pisnim poročilom nadzornega sveta o pregledu letnega
poročila in podelitev razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
Skupščina sprejme na znanje letno poročilo o poslovanju za leto 2009 in pisno
poročilo nadzornega sveta o pregledu letnega poročila.
Skupščina podeli razrešnico upravi za
leto 2009.
Skupščina podeli razrešnico nadzornemu svetu za leto 2009.
3. Odpoklic članov nadzornega sveta in
izvolitev novih članov nadzornega sveta ter
seznanitev s sklepom zbora delavcev o izvolitvi člana nadzornega sveta, predstavnika
delavcev.
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Predlog sklepa:
Odpokličeta se dosedanja člana nadzornega sveta:
– Marko Višnar, EMŠO: 2908951501122,
stan. Opekarska 7, Ljubljana in
– Roman
Smrekar,
EMŠO:
2912976500152, stan. Vintarjevec 5, Šmartno pri Litiji.
Za člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, za dobo šestih let, se izvolita:
– Vilibald
Korošec,
EMŠO:
1004963500152, stan. Okoška Gora 8,
Oplotnica in
– Borut Gros, EMŠO: 1805957500570,
stan. Kidričeva cesta 37, Kranj.
Skupščina sprejme na znanje, da je zbor
delavcev za člana nadzornega sveta, predstavnika delavcev, izvolil Marjana Trebušaka, EMŠO: 1604959500432, stan. Zabreznik 6, 1411 Izlake.
4. Imenovanje revizorja za leto 2010.
Predlog sklepa:
Za leto 2010 se za revizorja imenuje
revizijska družba Rating d.o.o., Družba za
revizijske storitve in ekonomsko svetovanje,
Gosposka 7, Celje.
Pogoji za udeležbo na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan) ter svojo
udeležbo na skupščini tudi prijavijo s pisno
prijavo. Skupščine se lahko udeležijo delničarji, zastopniki in njihovi pooblaščenci. Pri-

java in eventualno pooblastilo za zastopanje
mora biti pisno in dostavljeno družbi osebno
ali po pošti na sedež družbe najpozneje
do vključno 10. 2. 2011. Pooblastilo ostane
shranjeno v poslovni dokumentaciji družbe
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja.
Podaja zahtev delničarjev za dopolnitev
dnevnega reda skupščine
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po
objavi sklica skupščine, najkasneje 7 dni
po objavi, pisno zahtevajo dodatno točko
dnevnega reda, h kateri mora biti priložen
tudi predlog sklepa o katerem naj odloča
skupščina ali če skupščina pri posamezni
točki dnevnega reda ne sprejema sklepa,
obrazložitev točke dnevnega reda.
Delničarski predlogi sklepov za objavo
Delničarji lahko v vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov.
Predlog delničarja se objavi le, če je delničar
v 7 dneh po objavi sklica skupščine poslal
družbi razumno utemeljen predlog sklepa in
pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in
da bo druge delničarje pripravil do tega, da
bodo glasovali za njegov predlog.
Pravica delničarjev do obveščenosti
Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti in uprava
jim je dolžna podati zanesljive podatke in
odgovore na vprašanja v zvezi z zadevami družbe, če so takšni odgovori in podatki potrebni za presojo točk dnevnega reda
skupščine. Pravica do obveščenosti velja
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tudi za pravna in poslovna razmerja družbe
s povezanimi družbami.
Vpogled v gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
in obrazložitvami predlogov sklepov po posameznih točkah predlaganega dnevnega
reda skupščine ter poročila in dokumenti,
ki jih je po zakonu potrebno predložiti skupščini je delničarjem za brezplačen vpogled
na voljo na sedežu družbe, Slatna 1, 1275
Šmartno pri Litiji, vsak delavnik, od 8. do
10. ure, od dneva objave sklica skupščine
do vključno dneva zasedanja skupščine.
Prevzem glasovnic
Udeleženci se pred sejo skupščine prijavijo v tajništvu družbe, pol ure pred začetkom zasedanja. V tajništvu družbe so najavljeni udeleženci dolžni podpisati seznam
navzočih udeležencev in prevzeti glasovalne lističe, ki služijo kot vstopnica za udeležbo na skupščini.
Način glasovanja
Delničarji glasujejo osebno ali po pooblaščencu oziroma zastopniku, in sicer
na podlagi glasovnice, ki jo prejmejo pred
vstopom v sejno dvorano. Pooblastilo za
zastopanje na skupščini mora biti pisno. Za
fizične osebe mora vsebovati ime in priimek, naslov, navodila za glasovanje, kraj
in datum, podpis pooblastitelja ter podatke
o pooblaščencu, za pravne osebe pa ime
in priimek, naslov pooblaščenca, firmo ter
podpis in žig pooblastitelja.
Uprava družbe
direktor mag. Boštjan Marolt
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Zavarovanja terjatev
SV 994/2010
Ob-7611/10
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa z dne 29. 12. 2010,
SV 994/2010, je stanovanje, ki se nahaja
v stanovanjski hiši v Gornji Radgoni, Porabska ulica 6, stoječa na parceli 219/5, pripisana pri vložni številki 498, k.o. Gornja Radgona, številka stavbe: 890, številka dela stavbe
212, številka stanovanja 52, s sledečimi prostori: kuhinjo, tri sobe, predsobo, stranišče,
kopalnica, shrambe in druge prostore in klet,
zastavljeno v zavarovanje denarne terjatve,
v višini 52.800,00 EUR, obrestna mera je
seštevek veljavnega 6-mesečnega Euriborja, in fiksne obrestne marže v višini 2,10%,
kar znaša na dan 23. 12. 2010 skupaj 3,35%
letno, efektivna obrestna mera za najeti kredit po tej pogodbi znaša 3,61% letno, kreditojemalec bo vrnil kredit skupaj z obrestmi
v 300-mesečnih anuitetah, banka določi mesečno anuiteto na podlagi črpanega zneska
kredita, pripisanih obresti za čas črpanja
kredita, odplačilne dobe in obrestne mere.
Predviden znesek mesečne anuitete znaša
na dan priprave pogodbe 261,64 EUR, anuitete zapadejo v odplačilo vsak zadnji dan
v mesecu. Prva mesečna anuiteta zapade
v plačilo dne 31. 1. 2011, zadnja pa 31. 12.
2035, z vsemi stroški in pripadki, ter zamudnimi obrestmi, ki bi jih upnik imel z uveljavljanjem, last Pukšič Marice, na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja,
št. 8, z dne, 13. 11. 1991, v zvezi z aneksom
h kupoprodajni pogodbi št. 8, o prodaji stanovanja z dne, 13. 11. 1991, z dne, 12. 11.
2010 in notarskega zapisa notarke Danice
Hojs, prodajne pogodbe z dne 27. 12. 2010,
SV 982/2010, v zvezi z notarskim zapisom
zemljiškoknjižnega dovolila z dne 27. 12.
2010 SV 983/2010, v korist upnice Unicredit
banke Slovenija d.d., Šmartinska 140 Ljub
ljana, matična številka: 5446546000, identifikacijska številka za DDV: SI59622806.
SV 1380/10
Ob-7615/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz Maribora, opravilna številka SV 1380/10, z dne

29. 12. 2010, je bila nepremičnina – poslovni prostor, v pritličju, poslovno stanovanjske
stavbe v Mariboru, Partizanska cesta 23,
v izmeri 114,37 m2, skupno s pripadajočim
sorazmernim delom funkcionalnega zemljišča parcele, številka 1158/1, v naravi zgradba, v izmeri 281 m2, gospodarsko poslopje,
v izmeri 16 m2 in dvorišče, v izmeri 578 m2,
pripisani k zemljiškoknjižnemu vložku številka 510, katastrska občina Maribor – Grad,
z na dvorišču stoječim prizidkom k navedeni poslovnostanovanjski zgradbi, v izmeri
27,38 m2; last dolžnika – zastavitelja Roberta Godina, stanujočega Sprehajalna pot
7, Ribniško selo, 2000 Maribor, do celote,
na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
18. 12. 2002; zastavljena v korist upnice
Nove KBM d.d., s sedežem Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, in sicer za zavarovanje denarne terjatve upnice Nove KBM
d.d. do dolžnika – zastavitelja Roberta Godina v višini 100.000,00 EUR s pripadki ter
z zapadlostjo v roku najkasneje do vključno
30. 12. 2020, oziroma z zapadlostjo na dan
odpoklica upnika, nastale na temelju kreditne pogodbe številka 101228339481, pod I.
zgoraj navedenega notarskega zapisa.
SV 2/2011
Ob-7623/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Ksenije Košar Bratuša iz Maribora, opr. št. SV 2/2011 z dne
3. 1. 2011, je stanovanje številka 7, v izmeri
71,55 m2, na naslovu Goriška ulica 18, Maribor, ki stoji na parceli številka 608, katastrska občina Spodnje Radvanje, in je last
Danko Milana, EMŠO 0302958500382, stanujočega Goriška ulica 18, Maribor, in Danko
Marije, EMŠO 2107964305818, stanujoča
Goriška ulica 18, Maribor, vsakega do 1/2
(ene polovice) od celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe, o prodaji stanovanja, številka 439/93, z dne 12. 3. 1993, in menjalne pogodbe, z dne 11. 8. 1993, zastavljeno
v korist Nove KBM d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor, matična številka 5860580000,
za zavarovanje izvršljive denarne terjatve
v znesku 36.000,00 EUR s pp.
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Objave sodišč
Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 681/2009
Os-6913/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Makše Milene, Pot v dolino 39, Ljubljana
Dobrunje, ki jo zastopa odvetnica Marta
Petrovčič, Dunajska 17, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičninah,
parc. št. 688/4 in 676, vpisanih v vložku
št. 502, ter parc. št. 668/3, vpisane pri vl.
št. 1, vse v k.o. Ulaka, dne 25. 8. 2010 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– listine sklenjene med Adamič Marijo
in Adamič Alojzem, neznanega datuma in
naziva;
– kupoprodajne pogodbe, sklenjene
maja leta 2001, med Adamič Alojzem in
Zajšek Zlatkom;
katerih predmet je nepremičnina, parc.
št. 668/3, vpisana pri vložku št. 1, k.o.
Ulaka.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 11. 2010
Dn 13585/2006
Os-7400/10
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Milice Papić, Dolena 36 a, Ptuj, ki jo
zastopa Flatmary, Marija Topolovec s.p.,
Trg Leona Štuklja 5, Maribor, za vknjižbo
lastninske pravice na nepremičnini, pripisani podvl. št. 503/3, k.o. Melje, pod opr.
št. Dn 13585/2006, dne 2. 11. 2010 izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja,
št. 1662/1-06/92, z dne 18. 9. 1992, sklenjene na podlagi določil Stanovanjskega
zakona – SZ, med prodajalko Slovenske
železnice Ljubljana p.o., Kolodvorska
ulica 11, Ljubljana, ki jo je zastopal v.d.
člana poslovodnega odbora za področje
kadrovanja Zoran Madon, in kupcem Saferom Kevrićem, stanujočim Kraljeviča
Marka 3, Maribor, s katero je prodajalka
kupcu prodala stanovanje št. 3, v pritličju,
stanovanjske stavbe Kraljeviča Marka 3,
Maribor, stoječe na parc. št. 420, pripisani
vl. št. 239, k.o. Melje, in na njem dovolil
vknjižbo na ime kupca.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedene listine, oziroma druge pogoje za

vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 9. 12. 2010
Dn 3649/2010
Os-7040/10
Pri Okrajnem sodišču na Ptuju je s sklepom, opr. št. Dn 4649/2010, z dne 16. 11.
2010, uveden postopek za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine – kupne pogodbe,
sklenjene med Marijo Soršak, Petrom Soršak, oba Savinsko 1, Makole, in Terezijo
Šiberl, Stopno 68, Makole, s katero sta prodajalca kupovalki prodala njima vsakemu
do ene polovice lastne nepremičnine, parc.
št. 660/5, in 660/6, vpisane pri vl. št. 161,
k.o. Sestrže.
Na
navedenih
nepremičninah
je predlagana vknjižba lastninske pravice
v korist predlagatelja: Anton Berk, EMŠO:
2111944500018, stan. Vorohova ulica 37,
Bistrica ob Dravi, do celote.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona
o zemljiški knjigi – ZZK-1 (Uradni list RS,
št. 58/03), v enem mesecu od objave oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva, oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 16. 11. 2010
Rz 361/2010
Os-7528/10
Okrajno sodišče v Sežani po okrajni sodnici Aleksandri Mirc Gombač, v zemljiško
knjižni zadevi, začeti na predlog Občine
Hrpelje - Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14,
Kozina, z dne 25. 11. 2010 oklicuje začetek
postopka dopolnitve zemljiške knjige, in sicer parc. št. 1910/3, k.o. Draga.
Okrajno sodišče v Sežani poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o parcelah oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice Občine Hrpelje
- Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, Kozina,
z zaznambo javnega dobra.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 22. 12. 2010
Dn 2022/2010
Os-7211/10
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah, je s sklepom z dne 23. 11. 2010, št.
Dn 2022/2010, začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, in sicer: kupoprodajne pogodbe z dne 23. 6. 1989, sklenjene med Kovaško industrijo Unior Zreče
d.d., Kovaška cesta 10, Zreče, in Primex
– Primoje export, Vipavska cesta 13, Nova
Gorica, ki se nanaša na nepremičnino, del
stavbe identifikacijska številka 3.E – stanovanjski prostor št. 1091-535-3, v 2. etaži,
v izmeri 24,40 m2, v stavbi z naslovom Rogla 63, Zreče, iden. št. 1091-535, na parceli
št. 1095/88, vpisani pri vl. št. 468/3, k.o.
Hudinja.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic,
da v skladu s četrtim odstavkom 237. člena
Zakona o zemljiški knjigi v enem mescu od

objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah
dne 2. 12. 2010
Dn 2024/2010
Os-7262/10
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah je s sklepm z dne 23. 11. 2010, št.
Dn 2024/2010, začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, in sicer: pogodbe o prodaji stanovanja, z dne 15. 10.
1993, sklenjene med LIP Pohištvo, p.o.,
Slov. Konjice in Lidijo Kolenc, Slomškova
ulica 5, Slov. Konjice, ki se nanaša na nepremičnino – iden. št. 5 – stanovanjski prostor, št. 1115-2024-5, v 1. nadstropju, s kletjo, v izmeri 59,19 m2, v stavbi z naslovom
Slomškova ulica 5, Slovenske Konjice, iden.
št. 1115-2024, na parc. št. 232/5, vpisano pri
vl. št. 1876/5, k.o. Slov. Konjice.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic,
da v skladu s četrtim odstavkom 237. člena
Zakona o zemljiški knjigi v enem mescu od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah
dne 2. 12. 2010
N 57/2009-24
Os-7632/10
Okrajno sodišče v Kranju oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, prodajne pogodbe št. 238/92 z dne
29. 7. 1992, sklenjene med Tekstilindus
Kranj, p.o. – v stečaju, Kranj, Gorenjesavska cesta 12, kot prodajalcem, in Nikolo
Pašićem, Kranj, Trg Prešernove brigade
7, kot kupcem, za posamezni del z ident.
št. 25.E, stanovanje, št. 25, v 6. etaži, s kletjo v 1. etaži, v večstanovanjski stavbi, na
naslovu Trg Prešernove brigade 7, Kranj,
v izmeri 66,79 m2.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Majde Podlogar, roj. 25. 4. 1966, Trg
Prešernove brigade 7, Kranj.
Okrajno sodišče poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesec 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 23. 12. 2010
Dn 13855/2009
Os-7638/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Gregorja Vreša, Bratovševa ploščad 37,
Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica Nataša
Gibičar Toš iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini, garsonjeri,
v II. nadstropju, levo s pritiklinami, vpisano
pod zap. št. 8č B lista, v vl. št. 309, v k.o.
Ajdovščina, dne 28. 7. 2010 izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
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knjižne listine, prodajne pogodbe, z dne
1. 9. 1993, sklenjene med Dragico Boženo
Verlič, Trg prekomorskih brigad 6, Ljubljana,
kot prodajalko, in Vlasto Nussdorfer Stanič,
Valvazorjeva 5, Ljubljana, kot kupovalko,
in sicer za nepremičnino, garsonjero, v II.
nadstropju, levo s pritiklinami, vpisano pod
zap. št. 8č B lista, v vl. št. 309, v k.o. Ajdovščina.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica, z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedenih listin, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 12. 2010
Dn 16495/2010
Os-7637/10
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Matjaža Maričiča, stanujočega Ob gozdu 12,
Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na
nepremičnini, pripisani podvl. št. 3278/9,
k.o. Pobrežje, pod opr. št. Dn 16495/2010,
dne 21. 12. 2010 izdalo sklep o začetku
postopka za vzpostavitev zemljiškoknjižnih
listin:
– kupoprodajne pogodbe z dne 12. 4.
1994, sklenjene med prodajalcem Iztokom
Pohorcem, roj. 22. 3. 1965, stanujočim
v Mariboru, Limbuška 110, in kupovalko
Natašo Peček, roj. 19. 7. 1967, stanujočo
v Mariboru, Frankolovska ulica 5, s katero je
prodajalec kupovalki prodal stanovanje št. 9,
v izmeri 45,05 m², v II. nadstropju, stanovanjske hiše, na naslovu Ob gozdu 12, Maribor, stoječe na parc. 1723/1, k.o. Pobrežje,
in na njem dovolil vknjižbo etažne lastninske
pravice na ime kupovalke,
– kupoprodajne pogodbe z dne 16. 5.
1994, sklenjene med prodajalko Natašo
Peček, roj. 19. 7. 1967, stanujočo v Mariboru, Frankolovska ulica 5, in kupcem Samom Gorvatom, roj. 22. 11. 1955, stanujočim Ahacljeva ulica 13, Maribor, s katero je
prodajalka kupcu prodala stanovanje št. 9,
v izmeri 45,05 m², v II. nadstropju stanovanjske hiše, na naslovu Ob gozdu 12, Maribor,
stoječe na parc. 1723/1, k.o. Pobrežje, in
na njem dovolila vknjižbo etažne lastninske
pravice na ime kupca.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica, z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedenih listin, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 30. 12. 2010
Dn 4641/2010
Os-7633/10
Okrajno sodišče v Velenju po okrajni sodnici svétnici Mileni Bukvič Dežman,
v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog
Draga Lončarja iz Škofje Loke, Reteče 27,
ki ga zastopa Vesna Mejač s.p. Primadom
iz Celja, oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe z dne 27. 12. 2006, s katero je Ignac
Ravnak, stanujoč Migojnice 3, 3302 Griže,
prodal stanovanje št. 7, v izmeri 30,80 m2,
v drugi etaži, večstanovanjske stavbe, na
naslovu, Lačja vas 15, 3331 Nazarje, z ident.
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št. 7.E, vpisano v vl. št. 278/7, k.o. Kokarje,
kupcu Dragu Lončarju, rojen 29. 1. 1979,
stanujoč Reteče 27, 4220 Škofja Loka.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva za
osebo z imenom Drago Lončar, Reteče 27,
4220 Škofja Loka, EMŠO: 2901975500076
do celote (1/1).
Okrajno sodišče v Velenju poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini citiranih listin oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
Draga Lončarja.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 25. 11. 2010

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
III P 215/2010
Os-5561/10
Okrožno sodišče v Celju je v pravdni zadevi pod opr. št. P 215/2010 tožeče stranke
Uroša Ribiča, Glavni trg 2, Celje, ki ga zastopa odvetnik Klemen Vogrinec iz Celja,
proti toženi stranki Gabrieli Ribič, roj. Radescu, Rimnicu Vilcea, Romunija, v skladu
z 82. členom ZPP sklenilo:
za začasno zastopnico tožene stranke se
postavi Natašo Freitag, odvetnico v Celju.
Začasna zastopnica bo zastopala toženo
stranko v postopku dokler tožena stranka
oziroma njen pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem.
Stroški postavitve začasne zastopnice se
založijo iz sredstev tukajšnjega sodišča, na
podlagi odločbe organa za Bpp, opr. št. Bpp
1937/2009, z dne 12. 1. 2010, ker je bila
tožeči stranki odobrena brezplačna pravna
pomoč v obliki oprostitve plačila stroškov
postopka.
Okrožno sodišče v Celju
dne 1. 9. 2010
P 3626/2008
Os-6202/10
Okrožno sodišče v Ljubljani je v pravdni zadevi tožeče stranke Juričinec Ivica,
Frenkova pot 15a, Ljubljana, ki jo zastopa
Odvetniška družba Tratnik, Sočan in Bogataj, o.p. d.n.o. iz Ljubljane, proti toženi
stranki 1. Milojka Piljić in 2. Ostoja Piljić,
oba brez stalnega prebivališča v RS, zaradi
plačila 14.000,00 ER s pp, dne 1. 10. 2010
sklenilo:
toženima strankama Milojki Piljić se postavi začasni zastopnik, odvetnik Bavcon
Edvard, Savska cesta 3a, Ljubljana.
Postavljeni začasni zastopnik ima v predmetnem postopku vse pravice in dolžnosti
zakonitega zastopnika. Te pravice ima začasni zastopnik od dneva postavitve do tedaj,
dokler toženi stranki ali njun pooblaščenec
ne nastopijo pred sodišče oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve ne sporoči
sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 1. 10. 2010
VL 104586/2008
Os-7379/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Zavarovalnice Triglav, d.d.,
Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, ki jo zastopa Rosita Klimesch, Kneza Koclja 14, Maribor, proti dolžniku Goranu Jerković, Gorkega ulica 10, Maribor, ki ga zastopa zakonita

zastopnica odvetnica Breda Senčar-Leljak,
Partizanska 20, Maribor, zaradi izterjave
919,85 EUR, sklenilo:
dolžniku Goranu Jerković, Gorkega
ulica 10, Maribor, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Breda Senčar-Leljak, Partizanska 20,
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 21. 9. 2010
VL 87722/2010
Os-7380/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d., Ljub
ljanska c. 3A, Koper, proti dolžnici Mirjani
Poplašen, Kozjane 35, Vremski britof, ki ga
zastopa zakoniti zastopnik odvetnik Rihard
Braniselj, Kazarje 10, Postojna, zaradi izterjave 830,66 EUR, sklenilo:
dolžnici Mirjani Poplašen, Kozjane 35,
Vremski britof, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem
postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi
začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv.
Rihard Braniselj, Kazarje 10, Postojna.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico
vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 11. 2010
VL 76775/2010
Os-7407/10
Okrajno sod. 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 Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d., Ljubljanska
cesta 3A, Koper – Capodistria, proti dolžniku: Merita Šuran, Vodenska cesta 17, Trbovlje, ki ga zastopa zakoniti zastopnik odvetnik Marjan Štrtak, Trg svobode 32, Trbovlje,
zaradi izterjave 4.280,56 EUR, sklenilo:
dolžniku Meritu Šuran, Vodenska
cesta 17, Trbovlje, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Marjan Štrtak.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 11. 2010
VL 17072/2010
Os-7408/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvr-
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šilni zadevi upnice Zavarovalnice Triglav,
d.d., Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, ki jo
zastopa Gordana Pavlin Hvalič, Kidričeva
ulica 21, Nova Gorica, proti dolžniku Igorju
Kristl, Velika čolnarska ulica 8, Ljubljana, ki
ga zastopa zakoniti zastopnik odvetnik Peter Železen, Ob pošti 31, Škofljica, zaradi
izterjave 661,08 EUR s pp, sklenilo:
dolžniku Igorju Kristl, Velika čolnarska
ulica 8, Ljubljana, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju ZIZ postavi
začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi
odvetnik Peter Železen, Ob pošti 31, Škofljica.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 11. 2010
I 4958/2005
Os-2588/09
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča
v Mariboru, opr. št. 000 I 2005/04958, v skladu z določili 82., 83. in 84. člena Zakona
o pravdnem postopku v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju se dolžnici
Snežani Jovan kot začasni zastopnik postavi Andrej Pipuš, odvetnik iz Maribora, s pisarno na naslovu Ul. talcev 15, v Mariboru.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico od
dneva postavitve 25. 2. 2009 in vse do takrat, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec
ne bo nastopila pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve,
ne bo sporočil sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 25. 2. 2009
I P 1364/2009
Os-5713/10
Okrožno sodišče v Mariboru je po okrožni
sodnici – svétnici Alenki Zadravec, v pravdni
zadevi tožeče stranke Aleša Vogrinec, stan.
Staneta Severja 13, Maribor, začasno stanujoč Iztokova 31, Maribor, ki ga zastopa Manja
Grosek, odvetnica v Mariboru, zoper toženo
stranko: 1. ndl. Melissa Vogrinec, ki jo zastopa zakonita zastopnica Mojca Šenkiš, obe
stanujoči Borova vas 26, Maribor, 2. Mojca
Šenkiš, stanujoča Borova vas 26, Maribor,
začasno stanujoča Iztokova 13, Maribor, in
3. Zlatko Cehtl, stanujoč Pod klancem 24,
Limbuš, zaradi izpodbijanja očetovstva in
ugotovitve očetovstva, na podlagi določil
4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku (ZPP) sklenilo:
tretje toženi stranki se kot začasni zastopnik postavi odvetnik Nikolaj Grgurevič,
Mlinska 28/I, Maribor.
Začasni zastopnik bo zastopal 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 2. 9. 2010
In 195/2010
Os-6836/10
Okrajno sodišče v Novem mestu je
v izvršilni zadevi upnika Okrajno sodišče
v Ljubljani zoper dolžnika Josipa Zupančića,
Polje 16/1, Ljubljana – Polje, zaradi izterjave
denarne kazni, na podlagi 4. točke drugega

odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi
in zavarovanju dolžniku, zaradi nemožnosti
vročitve sodnih pisanj postavilo začasno zastopnico odvetnico Jasno Simčič, Dalmatinova ul. 1, Novo mesto.
Začasni zastopnik bo zastopal interese
dolžnika v tej zadevi vse dotlej, dokler se
ne ugotovi njegovo bivališče oziroma dokler
dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 27. 10. 2010
P 19/2010
Os-5690/10
Okrajno sodišče na Vrhniki je po sodnici Karmen Rudolf Božič, v pravdni zadevi tožeče stranke Majde Gubanec,
Cesta 5. maja 3c, Logatec, ki jo zastopa
odvetnica Lidija Turk iz Ljubljane, in tožene
stranke Tomislava Gubanca, stalno prijavljenega Cesta 5. maja 3c, Logatec, neznanega
prebivališča, zaradi plačila 2.430,00 EUR
s pp, v smislu 82. člena Zakona o pravdnem
postopku, dne 6. 9. 2010 postavilo začasnega zastopnika v Republiki Slovenii, neznano
kje bivajočemu Tomislavu Gubancu.
Začasni zastopnik je odvetnica Suzana
Judež, Tržaška cesta 23, Vrhnika.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko Tomislava Gubanca,
sedaj neznanega bivališča, vse do takrat,
dokler le-ta ali njegov pooblaščenec ne bo
nastopil pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 7. 9. 2010

Oklici dedičem
D 591/2010
Os-6337/10
Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil uveden zapuščinski postopek po pokojnem
Cvetko Francu, sinu Mihaela, upokojencu,
Slovencu, roj. 7. 4. 1948, samskem, umrlem
dne 15. 8. 2010, nazadnje stan. Keršova
ulica 5, Vojnik.
Na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva sodišče vse, ki mislijo, da
imajo pravico do dediščine na podlagi zakona po Cvetko Francu, da se priglasijo pri
tem sodišču v roku enega leta po objavi
tega oklica.
Če se morebitni dediči ne bodo priglasili,
bo sodišče opravilo in zaključilo zapuščinski
postopek tako, da bo štelo, da je zapuščina
brez dediča in bo zapustnikovo premoženje
v skladu z 9. členom Zakona o dedovanju
postala lastnina Republike Slovenije.
Okrajno sodišče v Celju
dne 11. 10. 2010
D 746/2010
Os-7500/10
Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil uveden zapuščinski postopek po pokojnem
Krstić Mladenku, EMŠO 2508961122652,
Slovencu, rojenem 25. 8. 1961, samskem,
umrlem dne 15. 10. 2010, nazadnje stanujoč Pečovje 9, Štore.
Na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva sodišče vse, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine na podlagi zakona po
Ristić Mladenku, da se priglasijo pri tem
sodišču v roku enega leta po objavi tega
oklica.
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Če se morebitni dediči ne bodo priglasili,
bo sodišče opravilo in zaključilo zapuščinski postopek tako, da bo štelo, da zakonitih
dedičev ni in da je edini oporočni dedič po
zapustniku Moćić Milomir.
Okrajno sodišče v Celju
dne 13. 12. 2010
D 229/2009
Os-7566/10
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski
postopek po pokojnem Poje Slavku, sinu
Jožeta, rojenem 5. 8. 1947, državljanu Republike Slovenije, nazadnje stanujočem v Livoldu 28 B, umrlem 13. 5. 2009, v Ljubljani.
Po podatkih, s katerimi razpolaga sodišče, pridejo v poštev za dedovanje na podlagi zakona po pokojnem Poje Slavku njegova vdova Poje Matilda, njegova hčerka Poje
Mojca in njegov sin Poje Stanislav. Vendar
pa so sodišču njihovi točni naslovi neznani.
Glede na to sodišče s tem oklicem poziva
zakonite dediče pokojnega Poje Slavka, da
se v roku enega leta od objave tega oklica,
na sodni deski tukajšnjega sodišča ter na
spletni strani tukajšnjega sodišča, zglasijo in
uveljavljajo svojo pravico do dediščine. Po
preteku oklicnega roka bo sodišče razpisalo
zapuščinsko obravnavo in zadevo zaključilo
v skladu z Zakonom o dedovanju.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 2. 12. 2010
D 348/2009
Os-5538/10
Andrei Stepancich, sin Antona, roj. 27. 9.
1844, nazadnje stanujoč v Movražu, je bil
razglašen za mrtvega s sklepom naslovnega
sodišča, opr. št. N 104/2004, pri čemer je bil
kot datum smrti določen dan 1. 1. 1919 in ni
zapustil oporoke.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu
od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave oklica ne zglasi noben dedič, bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga. Neznanim
dedičem je bila postavljena skrbnica Irena
Fister, Ulica Vena Pilona 14, Koper.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 30. 8. 2010
D 206/2010
Os-6521/10
Okrajno sodišče v Krškem po sodnici Ireni
Renier, v zapuščinski zadevi po dne 14. 7.
1988 umrlem Martinu Ferlinu, rojenem 7. 11.
1906, nazadnje stanujočem Reštanj 68,
p. Senovo, izven naroka dne 21. 10. 2010,
podaja oklic:
zakonita dediča, po pokojnem Martinu
Ferlinu, rojenem 7. 11. 1906, stanujočem
Reštanj 68, p. Senovo, zapustnikova sinova
Manfred Ferlin in Franz Jozef Ferlin, oba
neznanega naslova v Nemčiji, se pozivata,
da v roku 1 leta od objave tega oklica in na
oglasni deski tukajšnjega sodišča priglasita
svoje pravice do zapuščine.
Po preteku tega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov,
s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 21. 10. 2010
D 195/2010
Os-7010/10
Pred tukajšnjim sodiščem je v teku zapuščinski postopek po pokojni Chicco Flori,
rojeni Delise, rojeni 26. 8. 1849, nazadnje
stanujoči v Izoli, Ulica Leonardo da Vinci 658,
in umrli dne 7. 3. 1931. Pismene oporoke
ni zapustila, bila pa je lastnica do celote
(1/1) parc. št. 3330, 3779(2 in 3785/2, vpi-
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sanih v vl. št. 100, k.o. Malija, in lastnica do
1/2 parc. št. 2540/2 in 2541/2,vpisanih v vl.
št. 224, k.o. Cetore.
Sodišče ne razpolaga s podatki o zapustnikovih dedičih. Zato pozivamo morebitne
zapustničine dediče, da se priglasijo sodišču
v roku enega leta od objave tega oklica. Po
preteku tega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi znanih podatkov v skladu z Zakonom o dedovanju.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 22. 11. 2010
D 160/2010
Os-6651/10
Pred Okrajnim sodiščem v Sevnici teče
zapuščinski postopek po pokojni Slavki Galič, rojeni 31. 3. 1949, nazadnje stanujoči
Arto 13, Studenec, in umrli dne 3. 10. 2010,
opr. št. D 160/2010.
Zapustnica Slavka Galič iz Arta 13, Studenec, ni napravila oporoke. Na podlagi
206. člena Zakona o dedovanju sodišče poziva vse morebitne osebe, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine, da se riglasijo v roku
enega leta od objave oklica kot dediči po
pokojni Slavki Galič. Po preteku tega roka bo
sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na
podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Sevnici
dne 29. 10. 2010
D 285/2010
Os-7322/10
Pri Okrajnem sodišču v Velenju teče zapuščinski postopek po pokojni Jeleni Drovenik, roj. dne 22. 5. 1924, nazadnje stanujoči
Cesta talcev 27, Velenje, umrli dne 25. 2.
2010.
Po pokojni bi prišlo v poštev za dedovanje tudi njenih pet bratov in sester, ki so po
podatkih sodišča že pokojni. Ker sodišče ne
razpolaga s podatki o njihovih potomcih oziroma dedičih, se poziva vse tiste, ki mislijo,
da imajo pravico do dediščine po pok. Jeleni
Drovenik, da se v enem letu od objave tega
oklica in objave oklica na sodni deski tega
sodišča priglasijo pri tem sodišču.
Po poteku tega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo in izdalo sklep
o dedovanju na podlagi podatkov, s katerimi
razpolaga.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 9. 12. 2010

Oklici pogrešanih
N 27/2010
Os-7565/10
Okrajno sodišče v Ajdovščini vodi
na predlog Nevenke Bukovič, Slap 40, Vipava, postopek za razglasitev pogrešanega
Jožefa Uršiča, ki ga zastopa skrbnica za poseben primer Doroteja Ambrožič, Slap 7/a,
Vipava, za mrtvega.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
O pogrešanem je znano le to, da je
bil rojen 2. 3. 1882, na Slapu 51, Vipava, očetu Jožefu Uršiču in materi Antoniji
Uršič, roj. Miška, da se je poročil 12. 5.
1910, da naj bi odšel v Ameriko in tam
umrl 24. 10. 1951, ter da je pogrešani še
vedno zemljiškoknjižni lastnik nepremičnine, s parc. št. 59.S, k.o. Slap, do 1/2. Drugi
podatki o pogrešanem ne obstajajo.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli
o življenju in smrti pogrešanega Jožefa Uršiča naj to javijo tukajšnjemu sodišču v roku
treh mesecev po objavi tega oklica, sicer
bo sodišče po poteku tega roka pogrešanca razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 24. 12. 2010
N 48/2010
Os-7377/10
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
Cotič Marijo, roj. 13. 11. 1880, neznanega
bivališča, ki jo zastopa Center za socialno
delo Nova Gorica.
O pogrešani, razen podatka, da je bila
rojena dne 13. 11. 1880, da je bila pogrešana oseba živa, ne obstaja noben drug
podatek.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli
o življenju in smrti pogrešane Cotič Marije,
roj. 13. 11. 1880, naj to javijo tukajšnjemu
sodišču v roku treh mesecev po objavi tega
oklica, sicer bo po poteku tega roka sodišče pogrešano razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 10. 12. 2010
N 59/2010
Os-7401/10
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 Humar Antona, pok. Antona, Grgarske
Ravne 64, Grgar, ki ga zastopa Center za
socialno delo Nova Gorica.
O pogrešanem, razen podatka, da je bil
rojen dne 14. 10. 1893 in 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 Humar
Antona, pok. Antona, Grgarske Ravne 64,
Grgar, 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 7. 12. 2010
N 61/2010
Os-7487/10
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 Humar Ivana, pok. Antona, Grgarske
Ravne 64, Grgar, ki ga zastopa Center za
socialno delo Nova Gorica.
O pogrešanem, razen podatka, da je bil
rojen dne 15. 4. 1895 in 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 Humar Ivana pok. Antona, Grgarske Ravne 64, Grgar,
naj to javijo tukajšnjemu sodišču v roku treh
mesecev po objavi tega oklica, sicer bo po
poteku tega sodišča pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 7. 12. 2010
N 56/2010
Os-7403/10
Okrajno sodišče v Novem mestu v nepravdni zadevi predlagateljice Eme Kump,
Stranska vas 44b, Novo mesto, zoper nasprotnega udeleženca Johana Janeza Legana, nazadnje stanujočega Podgozd 2,
Žužemberk, zaradi razglasitve Johana Janeza Legana za mrtvega, izdaja naslednji
oklic:
poziva se Johan Janez Legan, roj.
25. 2. 1859, nazadnje stanujoč Podgozd 2,
Žužemberk, da se priglasi pri tukajšnjem
sodišču ali pri skrbnici za poseben primer
Majdi Ani Kristan, Mestne njive 5, Novo mesto, v roku treh mesecev od dneva objave
tega oklica.
Po preteku treh mesecev bo opravilo
sodišče zapuščinsko obravnavo na podlagi
izjave postavljene skrbnice in na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 16. 12. 2010
N 50/2010
Os-7404/10
Okrajno sodišče v Novem mestu v nepravdni zadevi predlagateljice Ivanke Antončič, Gumberk 8a, Otočec, zoper nasprotnega udeleženca Viktorja Antončiča,
nazadnje stanujočega Gumberk 8a, Otočec, zaradi razglasitve Viktorja Antončiča
za mrtvega, izdaja oklic;
poziva se Viktor Antončič, roj. 4. 7.
1936, nazadnje stanujoč Gumberk 8a, Otočec, da se priglasi pri tukajšnjem sodišču
ali pri skrbnici za poseben primer Majdi
Ani Kristan, Mestne njive 5, Novo mesto,
v roku treh mesecev od dneva objave tega
oklica.
Po preteku treh mesecev bo opravilo
sodišče zapuščinsko obravnavo na podlagi
izjave postavljene skrbnice in na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 16. 12. 2010
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Anžur Katja, Jakopičeva ulica 23, Kamnik,
zavarovalno polico, št. 50500073343, izdala
zavarovalnica KD Življenje Zavarovalnica
d.d. gnh-317414
Grobenaki Marica in Renato, Pohorje
11, Cirkulane, zavarovalno polico, št.
50500006006,
izdala
zavarovalnica
Zavarovalnica Slovenica Življenje. m-1030
Janc Ervin, Trg komandata Staneta
6, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
41601004806, izdala zavarovalnica KD
Življenje d.d. gnb-317395
Perdan Tadej, Šikole 79, Pragersko,
zavarovalno polico, št. 50500062318, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnl-317485
Smogavc Gregor Ludvik, Gorenje pri
Zrečah 27, Zreče, zavarovalno polico, št.
50500044828, izdala zavarovalnica KD
Življenje, zavarovalnica d.d. gnf-317491
Smogavc Ludvik, Gorenje pri Zrečah 27,
Zreče, zavarovalno polico, št. 50500044831,
izdala
zavarovalnica
KD
Življenje,
zavarovalnica d.d. gne-317492
Smogavc Ludvik, Gorenje pri Zrečah 27,
Zreče, zavarovalno polico, št. 50500015157,
izdala
zavarovalnica
KD
Življenje,
zavarovalnica d.d. gni-317513
Škof
Aleš,
Drenovec
pri
Bukovju 10, Bizeljsko, zavarovalno polico,
št. 50500063383, izdala zavarovalnica KD
Življenje, zavarovalnica d.d. gni-317488
Šulek Sebastijan, Splavarski pre
hod 3, Maribor, zavarovalno polico, št.
50500015056, izdala zavarovalnica KD
Življenje. m-1043
Žel Jožefa, Prušnikova 28, Maribor,
zavarovalno polico, št. 50500067502, izdala
zavarovalnica KD Življenje. m-1027

Spričevala preklicujejo
Antlej Matjaž, Erjavčeva ulica 12a,
Velenje, indeks, št. 81670150, izdala EPF
v Mariboru. m-1050
Antončič
Matjaž,
Korenčanova
ulica 7, Maribor, spričevalo 4. letnika Srednje
glasbene in baletne šole Maribor, izdano
leta 2008. m-1019
Bartol Franc, Travnik 39, Loški Potok,
spričevalo 4. letnika in maturitetno spričevalo
Srednje strojne tehnične šole Ljubljana,
izdano leta 1978. gnr-317429
Berisha Ismet, Škrljevo 2 a, Šentrupert,
certifikat NPK št. IZO-07/2626, izdal Šolski
center Celje, leta 2007. gnh-317489
Brezner Mitja, Žitence 73/a, Jurovski
Dol, spričevalo 4. letnika SŠFKZ, izdano
leta 2004. gny-317447

Brezner Mitja, Žitence 73/a, Jurovski
Dol, spričevalo o zaključnem izpitu SŠFKZ,
izdano leta 2004. gnz-317446
Brežan Klemen, Matije Gubca 4, Šentjur,
indeks, št. 23100016, izdala Univerza
v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo.
gnz-317421
Celić Nemanja, Kriška ulica 3, Kranj,
spričevalo 3. letnika Ekonomske šole Kranj.
gnx-317398
Deleja Igor, Dolinska cesta 1 h, Koper –
Capodistria, maturitetno spričevalo Srednje
gradbene šole Ljubljana, izdano leta 1973.
gnj-317512
Djuričić Robert, Blatna Brezovica 32 a,
Vrhnika, obvestilo o uspehu za 2. letnik,
izdala Srednja gradbena, geodetska in
ekonomska šola Ljubljana, Srednja strokovna
šola, izdano leta 2006. gng-317490
Droljc Kaja, Einspielerjeva ulica 14,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika Srednje
ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta
2006. gnn-317408
Ferk Matjaž, Koroška cesta 110, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
ekonomske šole Maribor, izdano leta 1993.
m-1058
Funtek Boštjan, Koseskega ulica 1,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje lesarske šole v Ljubljani.
gnh-317439
Gert Boštjan, Rošpoh 164b, Kamnica,
spričevalo 7. razreda OŠ Franc Rozman
Stane Maribor, izdano leta 2008. m-1034
Glavič Sabina, Trg prekomorskih
brigad 7, Ljubljana, indeks, št. 20201769,
izdala Pravna fakulteta. gnk-317411
Grabnar Tin, Mladinska ul. 21, Maribor,
spričevalo 3. letnika I. gimnazije v Mariboru,
izdano leta 2010. m-1048
Grašič Goran, Koroška ulica 8, Kranjska
Gora, maturitetno spričevalo Gimnazije Vič,
izdano leta 2005. gnm-317484
Gregorn Ana, Pucova 1, Celje, spričevalo
3. letnika SSPŠ Celje, smer frizer, izdano
leta 2006. m-1020
Gričar Janko, Šardinje 62, Velika
Nedelja, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje gradbene šole Maribor, izdano leta
1992. m-1056
Harl Samoel, Trstenik 12, Benedikt,
spričevalo 1. in 2. letnika PTI, Srednje
zdravstvene in kozmetične šole Maribor,
izdano leta 2009 in 2010. m-1025
Jakša Uroš, Pavšičeva 34, Logatec,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Moste.
gnq-317505
Jaušovec Stanko, Hajndl 6j, Velika
Nedelja, spričevalo o zaključnem izpitu
Kovinarske šole Ptuj, smer oblikovalec
kovin, izdano leta 1985. m-1013
Jerkovič Timy Armando, Kardeljeva 75,
Maribor, spričevalo 9. razreda OŠ Franca
Rozmana Staneta, izdano leta 2008.
m-1044

Kauran Sandy Andrew, Sladki vrh 58b,
Sladki Vrh, spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika
ter zaključni izpit SERŠ Maribor, izdano leta
1993, 1994, 1995, 1996 in 1996. m-1023
Kotar Luka, Plešičeva ulica 39, Ljubljana,
spričevala 1., 2. in 3. letnika Srednje šole
tehniških strok Šiška v Ljubljani, izdana v
letih od 1994 do 1996. gnc-317494
Kovič Peter Luka, Streliška ulica 37 a,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika in o zaključnem izpitu, izdala Srednja trgovska šola v
Ljubljani leta 2003. gnm-317509
Krajnc Radosavljević Igor, Ul. bratov
Greifov 36, Maribor, diplomo Srednje šole
za trgovsko dejavnost Maribor, poklic
prodajalec, izdano leta 1988. m-1039
Kruis Aleksander Johannes, Ledina 24,
Bled, obvestilo o uspehu pri maturi Gimnazije
Jesenice, izdano 2008. gnh-317514
Kund Tomaž, Plat 13, Mežica, spričevalo
o zaključnem izpitu in 3. letnika Srednje
agroživilske šole Maribor, izdano leta 1991.
m-1033
Lang Ana, Ulica Vita Kraigherja 16,
Maribor, spričevalo 1. letnika Srednje
ekonomske šole Maribor, izdano leta 2006.
m-1014
Leskovar Matic, Gašperšičeva ulica 7A,
Ljubljana, spričevalo 1., 2., 3., 4. letnika
in maturitetno spričevalo Gimnazije Jožeta
Plečnika, izdano leta 2005, 2006, 2007,
2008 in 2008. gng-317440
Meh Janez, Ravne 42, Šoštanj,
spričevalo o zaključnem izpitu Centra
srednjih in tehniških šol Velenje, izdano leta
1997. gnv-317500
Mikec Milena, Vrablova ul. 44, Maribor,
spričevalo 2. letnika Srednje tekstilne šole
v Mariboru, smer tekstilni konfekcionar II,
izdano leta 1991. m-1016
Mušič Maja, Sp. Boč. 53, Selnica
ob Dravi, spričevalo 1., 2. in 3. letnika in
zaključno spričevalo Srednje trgovske
šole MB, izdano leta 2007, 2008 in 2010.
m-1022
Novak Anton, Ul. Lackova cesta 262,
Limbuš, diplomo Srednje ekonomske šole
Maribor, izdana leta 1986. m-1037
Pačnik Vida, Pameče 98, Slovenj
Gradec, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje tekstilne šole, smer konfekcijski
tehnik, na Muti, izdano leta 1986. m-1018
Pernat Marko, Trniče 80, Marjeta na
Dravskem polju, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje lesarske šole Maribor, izdano
leta 1997. m-1042
Pflaum Tadeja, Pot na Drenikov vrh 8,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje upravno administrativne šole,
izdano leta 1997, izdano na ime Kompoš
Tadeja. gnq-317480
Premzl Uroš, Cesta k Dravi 6a, Spodnji
Duplek, spričevalo o zaključnem izpitu
SERŠ Maribor, izdano leta 1998. m-1017
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Rkman Milan, Vrbno 18, Šentjur,
spričevalo 3. letnika SFTSP šole Celje,
izdano leta 1966. m-1036
Sadar Justi, Na klancu 11, Ivančna
Gorica, diplomo izdal Šolski center Josipa
Jurčiča Ivančna Gorica, dne 25. 6. 1986, na
ime Ostanek Justi. gnj-317487
Sisinger Ivan, Strossmayerjeva 33,
Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu
Teh. elektro. stroj. tekstilne šole v Mariboru,
izdano leta 1975. m-1047
Štern Anja, Ljubljanska c. 16, Rače,
spričevalo 2. letnika Škofijske gimnazije
Maribor, izdano leta 2008. m-1055
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za
matematiko in fiziko, Jadranska 19,
Ljubljana, diplomo št. 51, na ime Urban
Gros, Visokošolski strokovni študij, izdala
UL Fakulteta za matematiko in fiziko leta
2009. gne-317417
Uršič Klavdija, Jezero 117, Preserje,
spričevalo 4. letnika in spričevalo o
zaključnem izpitu Srednje ekonomske šole
Ljubljana, izdano leta 1992. gns-317407
Vidovič Darja, Stari Log 46, Pragersko,
diplomo EPF Maribor, leta 1997. m-1052
Vöröš Janez, Borejci 17, Tišina,
spričevalo o zaključnem izpitu Živilske šole
v Mariboru, poklic mesar – predelovalec,
izdano leta 1980. m-1041
Vrbek Tadej, Babno 19a, Celje, spričevalo
1. in 2. letnika Srednje ekonomske šole
Celje, izdano leta 2005, 2006 in 2007.
m-1024

Drugo preklicujejo
Avtoprevozništvo Koren Jože s.p., Stranska vas 78, Žužemberk, hrvaške dovolilnice
št. NO10098/0001098, za kamionske prevoze za leto 2010. gnc-317419
Baler Anton, Panonska ul. 6F, Bakovci,
Murska Sobota, digitalno tahografsko
kartico, št. 1070500021042010, izdal Cetis,
d.d. Celje. gnd-317422
Cerić Tarik, Preserska ulica 6, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdal Šolski center za
pošto, telefonijo in telekomunikacije v
Ljubljani. gno-317507
Dragman Aleš, Polhovica 9, Šentjernej,
voznikove kartice št. 1070500023899000,
izdal Cetis d.d. gny-317397
Duh Katja, Melinci 75, Beltinci, dijaško
izkaznico, izdala Gimnazija Murska Sobota,
št. 0006035750. gnl-317410
Duvnjak Dejan, Laze pri Dolskem 43, Dol
pri Ljubljani, preklicuje digitalno tahografsko
kartico, št. 1070500001135000, izdal Cetis
Celje. gni-317413
Filipič Marko s.p.-Transport, Prešer
nova ulica 25, Ljutomer, licenco št.
006749/004-Steyr MSJ3767, 006749/005
MAN – MSA4199, 006749-011 MAN –
MSH7091, 006749/012 MERCEDEZ BENZ
MSF3197. gnn-317508
Filipič Srečko Transport d.o.o., Pri
stava 1, Ljutomer, dovolilnico z oznako 191
za Hrvaško št. 4242. gnl-317510
Forštnerič Barbara, Sp. Velka 25, Zgornja
Velka, vozno karto, št. 51476, izdal Velia
Transport, na bone. m-1057
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Glaser Aljaž, Ljubljanska 1, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 18090259, izdala
Filozofska fakulteta v Ljubljani. gnj-317412
Hočevar Tjaša, Dolščaki 3, Rob, preklic
vozne karte, št. 5754, izdajatelj Veolia
Ljubljana. gnt-317502
Hutevec Maja, Rajnovšče 1, Novo mesto,
študentsko izkaznico, št. 26300296, izdala
Univerza v Ljubljani. gnp-317406
Ilešič Boris, Zg. Duplek 118 l,
Spodnji Duplek, voznikove kartice, št.
1070500006271000, izdal Cetis d.d.
m-1051
Jug Rok, Šempas 12, Šempas, preklic
mesečne vozovnice št. 1006371, izdajatelj
Avrigo d.d. gnu-317501
K2 Trade, d.o.o., Cesta v Trnovlje 10,
Celje, licence za vozilo Scania, reg. št. CE
H2-18H. gnc-317444
K2 Trade, d.o.o., Cesta v Trnovlje 10,
Celje, licence za vozilo Mercedes benz, reg.
št. CE 15-22U. gnb-317445
Kapun Kaja, Majeričeva ulica 6, Maribor,
vozno karto, št. 53900, izdal Veolia
Transport, mestni promet. m-1054
Klinar Tjaša, Račica 37a, Loka pri
Zidanem Mostu, študentsko izkaznico, št.
21090266, izdala Fakulteta za družbene
vede. gni-317438
Kolar Marko, Ledinek 35, Sv. Ana v
Slov. goricah, vozno karto, št. 8329, smer
Ledinek–Maribor, izdal Veolia Transport.
m-1021
Kovačič Ivan, Dobravska ul. 21, Maribor,
dijaško izkaznico, izdala I. gimnazija v
Mariboru, št. 0006039507. m-1049
Krone Transport d.o.o., Dolenjci 8,
Adlešiči, dovolilnico za državo Ukrajnino
euro 3, oznaka 804/63, št. dov. 247046.
gnb-317495
Krone Transport d.o.o., Dolenjci 8,
Adlešiči, dovolilnico za državo Ukrajino
euro 2. oznaka 804/53, št. dov. 246040.
gny-317497
Krone Transport d.o.o., Dolenjci 8,
Adlešiči, dovolilnico za državo Rusijo, oznaka
643/09, št. dov. 0441959. gnx-317498
Krone Transport d.o.o., Dolenjci 8,
Adlešiči, dovolnico za državo Rusijo, oznaka
643/09, št. dov. 0444000. gnw-317499
Kumer
Simon,
Podjelovo
Brdo
16, Sovodenj, voznikovo kartico št.
1070500003243000, izdal Cetic Celje.
gnp-317506
Long Andrei, Škocjan 64A, Koper –
Capodistria, preklic pomorske knjižice, št.
000041, izdala Uprava RS za pomorstvo
25. 7. 2003. gng-317415
M – Transport d.o.o., Kocbekova
cesta 8, Ljubečna, licence za mednarodni
prevoz blaga v cestnem prometu, št.
GE003522/05260/002, izdala Gospodarska
zbornica Slovenije. gnf-317416
MAB Transport, d.o.o., Kidričeva
ulica 052A, Rogaška Slatina, licence št.
GE002856/03142, za vozilo Mercedes
Benz 1844, z reg. oznako CE R4-94E.
gnw-317399
MAB Transport, d.o.o., Kidričeva
ulica 52A, Rogaška Slatina, licence št.
GE002856/03142, za vozilo Mercedes
Benz Actros, z reg. oznako CE T5-605.
gnv-317400

MAB Transport, d.o.o., Kidričeva
ulica 52A, Rogaška Slatina, licence št.
GE002856/03142, za vozilo Mercedes Benz
Actros 2544, z reg. oznako CE H7-22H.
gnu-317401
MAB Transport, d.o.o., Kidričeva
ulica 52A, Rogaška Slatina, licence št.
GE002856/03142, za vozilo Mercedes Benz
Actros 1843 LS, z reg. oznako CE N5-17S.
gnt-317402
MAB Transport, d.o.o., Kidričeva
ulica 52A, Rogaška Slatina, licence št.
GE002856/03142, za vozilo Mercedes Benz
Actros 1840 LS, z reg. oznako CE E2-55L.
gns-317403
MAB Transport, d.o.o., Kidričeva
ulica 52A, Rogaška Slatina, licence št.
GE002856/03142, za vozilo Mercedes Benz
Actros 1846 LS, z reg. oznako CE A7-52C.
gnr-317404
Malajner Tamara, Delavsko naselje 2,
Miklavž na Dravskem polju, vozno karto, št.
9787, relacija Rogoza–Maribor, izdal Veolia
Transport. m-1053
Merlak Tina, V zatišju 5, Vrhnika, dijaško
izkaznico, izdala Srednja frizerska šola
Ljubljana. gnn-317483
Nemeš Jože, Prežihova 24, Lenart v
Slov. goricah, vozniško potrdilo za viličarja
št. 724, izdano 5. 4. 2001, na Andragoškem
zavodu Maribor. m-1046
Obid Matija, Gradnikova ulica 17, Kanal,
študentsko izkaznico, št. 63100297, izdala
Fakulteta za računalništvo in informatiko.
gnp-317481
Oprešnik Sandi, Log 103, Bistrica ob
Dravi, vozno karto, št. 52144, smer Bistrica
ob Dravi–Maribor, izdal Veolia Transport.
m-1015
Pintarič Matej, Levanjci 29a, Destrnik,
vozno karto, št. 5322, smer Ptuj–Maribor,
izdal Veolia Transport. m-1028
Poterbin Anton, C. 14. divizije 3,
Maribor, vozno karto, št. 56118, izdal Veolia
Transport. m-1029
Požek Tina, Velika sela 1 b, Adlešiči,
študentsko izkaznico, št. 31240052,
izdala Fakulteta za farmacijo v Ljubljani.
gnm-317409
Radić Sonja, Chengdujska c. 14, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 71172791,
izdala Pravna fakulteta MB. m-1045
Rajterič Uroš, Stara vas – Bizeljsko
71C, Bizeljsko, študentsko izkaznico, št.
64060480, izdala Fakulteta za elektrotehniko
Ljubljana. gno-317482
Simeunovič Urban, Stebljevek 1d, Laze
v Tuhinju, dijaško izkaznico, izdala Srednja
šola tehniških strok Šiška. gnr-317504
Strasser Martina, Zabreznica 1C,
Žirovnica, dijaško izkaznico, izdala KGBL,
št. 0006046150. gnz-317396
Šadić Azra, Moškričeva ulica 40A,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
19485002, izdala Ekonomska fakulteta.
gnf-317441
Šauperl Jure, Bezena 3, Ruše, vozno
karto, št. 4172, smer Maribor–Ruše, izdal
Veolia Transport. m-1040
Šiplič Alenka, Lendavska ul. 23, Murska
Sobota, študentsko izkaznico, št. F0004017,
izdala Filozofska fakulteta v Mariboru.
m-1038
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Štante Robert, Rove 23 a, Frankolovo,
voznikovo kartico št. 107050002184010,
izdal Cetis Celje. gnk-317511
Štefanič Davor, Dolnje Brezovo 18,
Blanca, študentsko izkaznico, št. 936607255,
izdala Fakulteta za kemijo in kemijsko
tehnologijo Maribor. m-1012
Šumak Monika, Rožički vrh 25, Sveti
Jurij ob Ščavnici, dijaško izkaznico, izdala
I. Gimnazija Maribor, št. 0006032618.
m-1026
Tašner Tina, Makedonska 31, Maribor,
dijaško izkaznico, izdala SERŠ Maribor, št.
0006000853. gnk-317486
Tovornik Tamara Andreja, Limbuška
46a, Maribor, študentsko izkaznico, št.
41950096, izdala Medicinska fakulteta v
Ljubljani. m-1035
Troberg Felicia, Kardeljeva ploščad
28, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala
Gimnazija Bežigrad. gnz-317496
Velikonja Nika, Sovodenj 48, Sovodenj,
študentsko izkaznico, št. 20030528, izdala
Pravna fakulteta. gnd-317418
Vindišar Dominik, Dolsko 25 d, Dol pri
Ljubljani, dijaško mesečno vozovnico za
relacijo Dolsko–Ljubljana–Dolsko, izdala
Veolia Ljubljana. gnd-317493
Vozel Uroš, Malo Hudo 24a, Ivančna
Gorica, študentsko izkaznico, št. 19404378,
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gns-317503
Zebec Tomaž, Sakošak 8, Juršinci,
vozno karto, št. 4033, smer Zagorci–Ptuj,
izdal Veolia Transport. m-1032
Zupanec Alenka, Podtoče 16a, Preddvor,
študentsko izkaznico, št. 11100421, izdala
Zdravstvena fakulteta. gnd-317443
Žibert Maja, Vrhovci, Cesta XVIII 7,
Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 11990480,
izdala Zdravstvena fakulteta. gnx-317423
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