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Javni razpisi
Št. 44/2011

Ob-1209/11

Popravek
V rednem letnem javnem razpisu za
sofinanciranje projektov iz proračunske
postavke za avdiovizualne medije v letu
2011 (JPR–AVP–2011), ki je bil objavljen
v Uradnem listu RS, št. 4/11, dne 21. 1.
2011, Ob-1106/11, se v tretji alineji prvega
odstavka 5. točke doda: »in ki izpolnjujejo
pogoja iz prejšnjih dveh alinej«, tako da prvi
odstavek 5. točke pravilno glasi:
5. Splošni pogoji za sodelovanje na razpisu:
Na javni razpis se lahko prijavijo:
– pravne ali fizične osebe (samostojni
podjetniki), ki so v državah članicah Evropske unije registrirane za produkcijo avdiovizualnih del, avdiovizualnih in filmskih del ali
filmskih del, na dan objave razpisa v Uradnem listu RS,
– izdajatelji vsebin, ki so registrirani za
produkcijo avdiovizualnih in/ali filmskih del,
ne glede na način razširjanja,
– prijavitelji s projekti, ki ustrezajo merilom oziroma pogojem za določitev slovenskih avdiovizualnih del, določenim na podlagi Uredbe o merilih oziroma pogojih za
določitev slovenskih avdiovizualnih del (Uradni list RS, št. 105/1) in navedenim v 2. točki
besedila razpisa, in ki izpolnjujejo pogoja iz
prejšnjih dveh alinej.
Ministrstvo za kulturo
Št. 6712-5/2010/130

Ob-1196/11

Obvestilo
Na podlagi 16. in 39. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 –
UPB4, 126/07 – ZUP-E in 48/09) izdaja minister za šolstvo in šport sklep;
Javni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih
nalog letnega programa športa na državni ravni v Republiki Sloveniji v letu 2011,
objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 105/2010, dne 24. 12. 2010, se
razveljavi.
Ministrstvo za šolo in šport
Št. 20/2011

Ob-1173/11

Obvestilo
o zaprtju javnih razpisov
Razvojni center Novo mesto, Svetovanje
in razvoj, d.o.o., Ljubljanska cesta 26, 8000
Novo mesto, na podlagi pravil o delovanju
Garancijske sheme za Dolenjsko (Pravilnik
št. 002/2009 – GSD Garancijske sheme za

Dolenjsko) objavlja, da sta z 28. januarjem
2011 zaprta:
1. razpis dolgoročnih posojil in garancij
Garancijske sheme za Dolenjsko (GSD) za
leto 2010 in
2. razpis posojil za nova delovna mesta
in obratna sredstva (Mikrokrediti) za leto
2010.
Navedena razpisa sta bila objavljena
v Uradnem listu RS, št. 34/10, z dne 30. 4.
2010. Razpisa za leto 2011 bosta predvidoma objavljena v aprilu 2011.
Razvojni center Novo mesto d.o.o.
Št. 47800-17/2010/15
Ob-1174/11
Generalni sekretariat Vlade Republike
Slovenije, Gregorčičeva 20, Ljubljana, ki
ga zastopa mag. Helena Kamnar, generalna sekretarka Vlade Republike Slovenije,
v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 86/10) v povezavi z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07, 55/09
in 86/10 – ZSPDSLS) in Uredbo o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09, 100/09,
49/10) objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin po metodi
javnega zbiranja ponudb
1. Ime in sedež organizatorja zbiranja
ponudb: Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 20, 1000
Ljubljana.
2. Predmet prodaje:
Predmet prodaje so naslednje nepremičnine, po sklopih:
Sklop 1: Vrtnarija Bled, ki sestoji iz dvoetažne poslovno stanovanjske hiše na naslovu Cesta Gorenjskega Odreda 16, Bled
(137,78 m2), dveh rastlinjakov (77,50 m2 in
120,00 m2) ter dveh skladiščnih objektov
(57,12 m2 in 17,63 m2). Objekti se nahajajo
na zemljišču parc.št. 916/1 (stanovanjska
stavba, v izmeri 106 m2, stavba, v izmeri 335 m2, dvorišče, v izmeri 500 m2, vrt,
v izmeri 577 m2 – št. stavbe 1403, 1406,
1407, 1409 in 1541) in 916/2 (travnik, v izmeri 536 m2, vrt, v izmeri 2025 m2), vse k.o.
Želeče.
Poslovni stanovanjski objekt je dvoetažen, nepodkleten. Konstrukcija objekta je iz
nosilnih opečnih zidov in lesene medetažne
konstrukcije. Strešna konstrukcija je lesena
in krita s pločevino. Povezava med etažama
je po lesenih stopnicah, ki so obložene s tekstilno oblogo. Kleparska dela so izdelana iz

pocinkane pločevine. Fasada je ometana in
opleskana v dveh tonih. Nad vhodom v nadstropje je izdelana nadstrešnica. Okenske
police so iz pocinkane pločevine. Stene so
ometane, opleskane, v sanitarijah obložene
s keramiko. Stropi so ometani in opleskani.
Okna so lesena dvojna in vezana, zastekljena in opleskana. Vrata so lesena in opleskana. Tlak v delavnici je opleskan beton,
v ostalih prostorih pritličja je zalikan beton.
V nadstropju so tlaki iz lakiranega parketa in
keramike v sanitarnih prostorih. Ogrevanje
prostorov je centralno z radiatorji. V objektu
je vodovodna instalacija, elektro instalacija
za razsvetljavo, vtičnice in telefon. Hišna kanalizacija je vodena v kanalizacijo. V pritličju
so naslednji prostori:delavnica, hodnik, kurilnica, rezervar za gorivo, stopnišče in v nadstropju je hodnik, dnevna soba, WC s kopalnico, kuhinja, shramba in spalnica. Poslovno
stanovanjska hiša je bil zgrajena leta 1952.
Neto površina objekta je 137,78 m2.
Skladišče: Objekt je dvoetažen in je deloma podkleten. Konstrukcija je iz masivnih
zidov, strešna konstrukcija je lesena enokapnica in krita s pločevino. Kleparska dela so
izvedena iz pocinkane pločevine. Fasada je
ometana in opleskana. Okna so dvojna in
zastekljena, vrata so lesena in opleskana.
Objekt je bil zgrajen leta 1954, neto površina
objekta je 57,12 m2.
Lopa: Objekt je pritličen. Konstrukcija
je iz betonskega skeleta in opečnih polnil
s treh strani. Strešna konstrukcija je lesena
enokapnica in krita s pločevino. Objekt je
opremljen z elektroinstalacijo. Zgrajen je bil
leta 1955, neto površina je 17,63 m2.
Rastlinjaka sta bila zgrajena leta 1955 in
nista v uporabi.
Sklop 2: nezazidano stavbno zemljišče
na parc.št. 917 (vrt, v izmeri 539 m2) k.o. Želeče. Po potrdilu o namenski rabi zemljišča
je opredeljeno kot območje za stanovanja
z oznako “BL S 22/3” Zazer.
Sklop 3: nezazidano stavbno zemčjišče
na parc.št. 905/5 (travnik, v izmeri 442 m2),
k.o. Želeče. Po potrdilu o namenski rabi
zemljišča je opredeljeno kot območje za stanovanja z oznako “BL S 22/3” Zazer. Zemljišče se prodaja vključno z nerešenim statusom posega lastnika sosednjega zemljišča
na predmetno nepremičnino.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin na podlagi prodajne pogodbe.
4. Predkupna pravica: Občina Bled je izdala potrdilo št. 3501-547/2010 z dne 22. 11.
2010 in 3501-548/2010 z dne 22. 11. 2010,
da na navedenih nepremičninah ne uveljavlja predkupne pravice v skladu z 2. členom
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Odloka o predkupni pravici Občine Bled
(Uradni list RS, št. 58/07).
5. Ponudbena cena: ponudbena cena
mora biti zaokrožena na 1000 EUR. Ponudnik lahko odda ponudbo za posamezen
sklop ali več sklopov.
Prodajalec bo kot veljavne štel le ponudbe, kjer bo ponujena cena enaka ali višja navedeni izhodiščni ceni za posamezen
sklop:
– Sklop 1 (parc. št. 916/1, 916/2, obe k.o.
Želeče): 161.000 EUR,
– Sklop 2 (parc. št. 917, k.o. Želeče):
91.000 EUR,
– Sklop 3 (parc. št. 905/5, k.o. Želeče):
33.000 EUR.
Izhodiščne in ponudbene cene ne vsebujejo zakonsko določenega davka na promet z nepremičninami, ki ga plača kupec.
V primeru, da enako ceno ponudita dva ali
več ponudnikov, bo prodajalec pozval najugodnejše ponudnike k oddaji nove ponudbe. Prodajalec bo sklenil prodajno pogodbo
z najugodnejšim ponudnikom za posamezen sklop.
6. Način in rok plačila kupnine: kupnina
se plača v 30 dneh po sklenitvi pogodbe
na račun, št. 01100-6300109972, sklic 18
15113-7200994-89222011. Plačana varščina se všteje v kupnino. Plačilo kupnine
v roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe.
7. Prehod lastništva: lastništvo preide
na kupca po sklenitvi in notarski overitvi
pogodbe ter plačilu kupnine. V primeru, da
kupnina ni plačana v dogovorjenem roku, se
pogodba šteje za razdrto.
8. Informacije
Zaprosila za podrobnejše informacije v zvezi z ogledom in vprašanja v zvezi
z razpisom se lahko naslovi na elektronski
naslov: gp.gs@gov.si.
Predmet nakupa si je mogoče ogledati
po predhodnem dogovoru na elektronski naslov: gp.gs@gov.si. Kontaktna oseba prodajalca je Leon Gostiša, tel. 01/478-15-73.
9. Kraj in čas zbiranja ponudb
Ponudnik predloži prijavo tako, da izpolni in podpiše obrazec ponudbe in osnutek
pogodbe oziroma pogodb (za sklop oziroma sklope, za katere oddaja ponudbo), ki
so dostopni na spletni strani, http://www.
gsv.gov.si/. V primeru težav pri dostopu do
spletne strani se pošlje zahtevek za posredovanje obrazcev na elektronski naslov:
gp.gs@gov.si.
Ponudnik je dolžan vplačati varščino
v višini 10% ponujene cene za predmetne
nepremičnine na račun 01100-6300109972,
sklic 18 15113-7200994-89222011, z navedbo namena: »varščina za sklop …(ustrezna
oznaka sklopa/ov)«. Neizbranim ponudnikom bo varščina brez obresti vrnjena v roku
15 dni po sprejemu sklepa o izbiri. Kolikor izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe
v 15 dneh od poziva ali ne plača kupnine
v roku 30 dni po podpisu pogodbe, se vplačana varščina zadrži.
Izpolnjen obrazec ponudbe, izpolnjen
in podpisan vzorec pogodbe ter dokazilo
o plačani varščini se pošlje v zaprti ovojnici
na naslov prodajalca (Republika Slovenija,
Generalni sekretariat vlade RS, Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana, Slovenija), s pripisom
»Ne odpiraj, ponudba za nakup nepremičnin
Vrtnarije Bled, št. 47800-17/2010«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in
naslov ponudnika.
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Rok za oddajo ponudbe je 28. 2. 2011
do 15. ure. Ponudbe, ki bodo prispele na
naslov prodajalca po poteku roka za oddajo ponudb (nepravočasne ponudbe), bo
komisija, pooblaščena za izvedbo postopka, izločila in jih neodprte vrnila pošiljatelju.
Ponudbe lahko ponudniki v roku za oddajo ponudb oddajo tudi osebno na vložišču
Generalnega sekretariata Vlade Republike
Slovenije, Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana,
vsak delovni dan od 9. do 15.30, ob petkih
pa od 9. do 14.30.
10. Kraj in čas odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 2. 3. 2011
ob 9. uri, na naslovu prodajalca: Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana, sejna soba št. 109
– 2. nadstropje. Predstavniki ponudnikov
se izkažejo prodajalcu s pisnim pooblastilom ponudnika, razen če je ponudnik prisoten osebno kot fizična oseba oziroma
kot zakoniti zastopnik pravne osebe. Nepooblaščeni ponudniki ne morejo opravljati
dejanj za ponudnika.
11. Drugi pogoji:
– v postopku zbiranja ponudb lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki skladno
s pravnim redom Republike Slovenije lahko
postanejo lastniki nepremičnin;
– ponudniki morajo s ponudbo predložiti
dokazilo o plačanih davkih v izvirniku ali
overjeni fotokopiji, ki na dan zbiranja ponudb ne sme biti starejše od 30 dni (tuji ponudniki morajo priložiti potrdilo, ki ga izdajo
institucije v njihovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za
slovenske ponudnike, kolikor takega potrdila
ne morejo pridobiti, pa lastno izjavo overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in
materialno odgovornostjo izjavljajo, da imajo
plačane davke in prispevke);
– vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo
in drugo), kakor tudi davek na promet nepremičnin plača kupec;
– nepremičnine so na prodaj po načelu
videno – kupljeno, kasnejše reklamacije ne
bodo upoštevane;
– ponudbe morajo biti veljavne 4 mesece šteto od zadnjega dneva roka za oddajo
ponudb dalje.
12. Komisija Generalnega sekretariata
Vlade Republike Slovenije, pooblaščena za
izvedbo postopka oziroma Vlada Republike
Slovenije lahko kadarkoli ustavi postopek
prodaje do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrne stroške v višini
izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.
13. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim ali katerimkoli drugim ponudnikom, je izključena.
Generalni sekretariat
Vlade Republike Slovenije
Ob-1142/11
Na podlagi Proračuna Republike Slovenije za leto 2011 (Uradni list RS, št. 99/09),
Zakona o izvrševanju proračunov Republike
Slovenije za leti 2010 in 2011 (Uradni list
RS, št. 99/09 in 29/10), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08
in 99/09 – ZIPRS1011), 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, 101/08 in
49/09), Uredbe komisije (ES) št 1998/2006
z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov
87 in 88 Pogodbe o pomoči de minimis in

65. člena Energetskega zakona (Uradni list
RS, št. 27/07 − uradno prečiščeno besedilo,
70/08 in 22/10) Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje ozaveščevalnih,
promocijskih in izobraževalnih
projektov na področju učinkovite rabe
in obnovljivih virov energije
I. Ime oziroma naziv in sedež izvajalca
javnega razpisa: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljub
ljana (v nadaljevanju: MG).
II. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev
sredstev za sofinanciranje projektov, ki po
namenu in ciljih ustrezajo programskemu
področju ozaveščevalne, promocijske in izobraževalne dejavnosti na področju učinkovite rabe in obnovljivih virov energije, ki
se bodo izvajali v obdobju od 1. 1. 2011 do
31. 10. 2011.
Sofinancirani bodo projekti, ki s svojo
vsebino zagotavljajo:
– promoviranje učinkovite rabe in obnovljivih virov energije v izobraževalnih programih, ki omogočajo boljše razumevanje teh
vsebin ter vzpodbujajo privlačnejše metode
učenja;
– promocijske projekte, ki motivirajo lokalne skupnosti za uporabo lokalnih energetskih virov;
– informiranje potencialnih investitorjev
o naprednih energetskih tehnologijah za
učinkovito rabo energije, kogeneracijo, izkoriščanje sončne energije, vetrne energije
in drugih obnovljivih virov energije;
– promoviranje učinkovite rabe energije
v stavbah;
– promoviranje učinkovite rabe energije
v prometu.
Sofinancirani bodo projekti izvedeni kot:
– organiziranje prireditev (seminarji, posveti, delavnice, okrogle mize, konference,
učne ure, razstave, natečaji ipd.);
– izdajanje publikacij in medijskih materialov (zgibanke, brošure, priročniki, učna
gradiva, oddaje, televizijska sporočila, kratki
blogi ipd).
Vloge, katerih izvedba vsebine in cilji predlaganih aktivnosti ne bodo usklajeni
z zgoraj navedenimi vsebinami, ne bodo
vključene v postopek ocenjevanja in vrednotenja ter bodo zavrnjene.
Na javnem razpisu lahko sodelujejo
pravne osebe, ki bodo izvajale ozaveščanje,
promocijo in izobraževanje o URE in OVE
in ne promocije lastne dejavnosti oziroma
njihovih izdelkov.
Na razpisu ne morejo sodelovati projekti,
ki so financirani iz programa IEE »Inteligentna energija – Evropa«.
III. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji
Na javnem razpisu lahko sodelujejo pravne osebe, ustanovljene na podlagi predpisov ki urejajo gospodarske družbe, društva,
ustanove, zavode, gospodarske zbornice ter
samostojne podjetnike, ki imajo sedež na
ozemlju Republike Slovenije.
Na razpisu ne morejo sodelovati in sredstev ne morejo prejeti predlagatelji, ki:
– so v stanju kapitalske neustreznosti
po 11. členu Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP, Uradni list RS,
št. 126/07, 40/09, 59/09 in 52/10);
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– je zoper njih uveden postopek prisilne
poravnave, stečajni postopek ali postopek
likvidacije;
– imajo neporavnane obveznosti do države;
– so podjetja v težavah v skladu s Smernicami Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah
(UL C 244 z dne 1. 10. 2004, str. 2) in Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni
list RS, št. 44/07);
– pridobivajo pomoč po posebnem programu za reševanje in prestrukturiranje;
– so navedena v seznamu podjetij, na
podlagi Sklepa 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 ZPKor ali 35. člena
ZIntPK.
IV. Višina sofinanciranja in upravičeni
stroški
Sredstva se dodeljujejo za sofinanciranje
izvajanja projektov v letu 2011. Sredstva
iz tega razpisa morajo biti porabljena do
30. 11. 2011. Upravičeni stroški so neposredni stroški (stroški osebja, stroški izvajalcev,
stroški potovanja in materialni stroški, kar
ne vključuje nabave zemljišč, infrastrukture ali strojev) in posredni stroški povezani
s projektom.
Sofinanciranje se dodeljuje po pravilu de
minimis.
V skladu z drugim odstavkom 2. člena
Uredbe Komisije (ES) št. 1998/2006 z dne
15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88
Pogodbe pri pomoči de minimis skupna pomoč de minimis kateremukoli podjetju ne
sme presegati 200.000,00 EUR v katerem
koli obdobju treh proračunskih let (v primeru
podjetij, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, znaša zgornja dovoljena meja pomoči
100.000,00 EUR).
Sredstva za sofinanciranje bodo prejemnikom nakazana na osnovi izstavljenega
zahtevka za nakazilo, in sicer po realizaciji
posameznih aktivnosti.
Upravičeni stroški bodo sofinancirani v višini do zneska zaprošenih sredstev,
vendar ne več kot 50% posameznih upravičenih stroškov projekta, ter ne več kot
10.000 EUR. V primeru, da bo del projekta,
v letu 2011 sofinanciran tudi iz drugih javnih
virov, bodo dodeljena sredstva zmanjšana
za ta znesek.
V skladu s petim odstavkom 2. člena Uredbe Komisije (ES) št. 1998/2006
z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov
87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis
se skupaj s pomočjo de minimis v zvezi
z istimi upravičenimi stroški ne sme dodeliti
še državna pomoč, če bi takšna kumulacija
povzročila intenzivnost pomoči, ki presega
že določeno intenzivnost za posebne okoliščine vsakega primera v uredbi o skupinskih izjemah ali v odločbi, ki jo je sprejela
Komisija.
Do »de minimis« pomoči niso upravičena
podjetja iz sektorjev:
– ribištva in ribogojstva,
– premogovništva,
– primarne proizvodnje kmetijskih pro
izvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi
o ustanovitvi Evropske skupnosti,
– pomoči, dodeljene podjetjem, ki delujejo na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k
Pogodbi v naslednjih primerih:
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– če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki
so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih
zadevna podjetja dajo na trg,
– če je pomoč pogojena s tem, da se
delno ali v celoti prenese na primarne pro
izvajalce
– podjetja v težavah.
V. Merila za izbor:
Vse popolne vloge, ki bodo izpolnjevale pogoje bo ocenila strokovna komisija na
osnovi naslednjih meril:
1. Ustreznost projekta glede na programske usmeritve za URE in
OVE
Ocenjuje se skladnost projekta z instrumenti Nacionalnega
akcijskega načrta za energetsko učinkovitost 2008–2016 oziroma
s programi in ukrepi, navedenimi v Nacionalnem akcijskem načrtu za
obnovljive vire energije 2010-2020:
– popolna skladnost: 40 točk
– pretežna skladnost: 32 točk
– delna skladnost: 24 točk
– ni skladnosti: 0 točk

40

2. Projekt podpira prenos ali izvajanje direktiv EU
– v celoti: 30 točk
– pretežno: 20 točk
– delno: 10 točk
– ne podpira: 0 točk

30

3. Reference predlagatelja
Ocenjuje se reference predlagatelja in morebitnih podizvajalcev za
izvedbo projekta v obdobju 5 let (upoštevajo se samo reference,
neposredno povezane s programom del projekta).
– več kot 5 referenc: 30 točk
– 3 do 4 reference: 20 točk
– 1 do 2 referenci: 10 točk
– brez referenc: 0 točk

30

Skupaj

100
Podrobneje so merila obrazložena v razpisni dokumentaciji.
Sredstva za sofinanciranje projektov
bodo dodeljena vlogam, ki bodo pri ocenjevanju dosegli vsaj 65 točk. V primeru, da se
po končanem ocenjevanju vlog izkaže, da
skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja projektov, ki so dosegli prag števila točk,
presega razpoložljiva sredstva, bodo sredstva razdeljena glede na višino doseženih
točk, prednost pri dodelitvi bodo imeli projekti z višjim številom točk. V primeru, da bo
več projektov z enako oceno, bo odobreno
sofinanciranje projektu, ki bo dobil več točk
pri drugem merilu oziroma če bo še takrat
več vlog z enakim številom točk pa vloga, ki
bo imela več točk pri tretjem merilu.
Sredstva na razpisu lahko ostanejo nerazporejena, kolikor ne zadoščajo za pokrivanje celotnega planiranega sofinanciranja,
opredeljenega v finančni konstrukciji vloge,
ki bi bila naslednja upravičena do sofinanciranja.
VI. Okvirna višina sredstev razpisa: za
sofinanciranje ozaveščevalnih, promocijskih
in izobraževalnih projektov na področju URE
in OVE v okviru tega razpisa so na proračunski postavki 9619 v letu 2011 predvidena
sredstva v višini do 150.000 EUR.
VII. Obvezna oblika in vsebina vloge:
oblika in vsebina vloge je skupaj z opisom predmeta razpisa, pogoji in podrobnejšimi merili za dodelitev sofinanciranja navedena v razpisni dokumentaciji.
VIII. Predložitev vlog
Vlogo z vso potrebno dokumentacijo je
potrebno dostaviti v zaprti kuverti na naslov:
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Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za
energijo, Sektor za učinkovito rabo in obnovljive vire energije, Kotnikova 5, 1000
Ljubljana, označeno z natančno oznako na
sprednji strani: »Ne odpiraj – Javni razpis za
sofinanciranje ozaveščevalnih, promocijskih
in izobraževalnih projektov na področju URE
in OVE«. V levem zgornjem kotu mora biti
navedeno ime in točen naslov predlagatelja.
Kot pravočasno prispele vloge se štejejo vloge, ki bodo prispele v vložišče MG
do 24. 2. 2011 (do 15. ure) oziroma bodo
oddane na pošto priporočeno najkasneje
do vključno 24. 2. 2011. Nepravočasne ali
nepravilno označene vloge bodo s sklepom
zavržene.
Vsako vlogo je potrebno skupaj z zahtevano dokumentacijo predložiti v svoji kuverti. Prijave z več vlogami v eni kuverti bodo
v postopku odpiranja izločene iz nadaljnjega
postopka.
IX. Dopolnitev vlog
Strokovna komisija bo predlagatelje, ki
bodo podali formalno nepopolne vloge, pozvala, da vloge dopolnijo v roku 8 delovnih
dni od prejema poziva k dopolnitvi. Vloge,
ki ne bodo dopolnjene v določenem roku,
bodo zavržene. Vloge, ki ne bodo izpolnjevale pogojev za kandidiranje in vloge,
ki ne bodo skladne s predmetom razpisa,
se zavrnejo. Če se bo ugotovilo, da predlagatelj ne izpolnjuje pogojev pred podpisom
pogodbe, pogodba s tem predlagateljem ne
bo podpisana.
X. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani predlagatelji dvignejo vsak delavnik
od 8. do 15. ure na Ministrstvu za gospodarstvo, Sektorju za učinkovito rabo in obnovljive vire energije, Kotnikova 5, Ljubljana.
Razpisna dokumentacija je dostopna na
spletni strani MG na naslovu: http://www.
mg.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/
XI. Varovanje poslovnih skrivnosti
Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre, so informacije javnega značaja
razen tistih, ki jih prijavitelj posebej označi
kot poslovno skrivnost. Poslovna skrivnost
se ne more nanašati na celotno vlogo. Prijavitelji morajo podatke, ki jih smatrajo za
poslovno skrivnost, v svoji vlogi tako tudi
označiti. Kot poslovna skrivnost se lahko
označi posamezni podatek ali del vloge, ne
more pa se nanašati na celotno vlogo in na
podatke, potrebne za oceno vloge po merilih
javnega razpisa.
Rezultati razpisa so informativnega javnega značaja in bodo objavljeni.
XII. Informacije o razpisu: vse dodatne
informacije o razpisu lahko interesenti dobijo
vsak delavnik, med 8. in 15. uro do konca
roka za predložitev vlog na tel. 01/400-34-09
(Ivana Žolger) oziroma po e-pošti: ivana.zolger@gov.si.
XIII. Datum odpiranja vlog: odpiranje
vlog bo 1. 3. 2011 ob 10. uri, v prostorih
MG. Odpiranje vlog ne bo javno.
XIV. Izid razpisa: o izidu javnega razpisa bodo predlagatelji obveščeni s sklepi
praviloma v 45 dneh od dneva zaključka
odpiranja vlog. Pritožba na sklep ni mogoča, kolikor se prijavitelj s sklepom ne strinja,
lahko sproži upravni spor.
Ministrstvo za gospodarstvo
Št. 33105-1/2011/1
Ob-1199/11
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (v
nadaljevanju: Ministrstvo), na podlagi:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– petega odstavka 6. člena Uredbe
o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih
2011–2013 (Uradni list RS, št. 4/11, v nadaljevanju: Uredba) za izvajanje,
– Uredbe Komisije (ES) št. 917/2004
z dne 29. aprila 2004 o podrobnih pravilih
za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 797/2004
o ukrepih za izboljšanje splošnih pogojev
za proizvajanje in trženje čebelarskih pro
izvodov (UL L št. 163 z dne 30. 4. 2004,
str. 83), zadnjič spremenjene z Uredbo
Komisije (EU) št. 726/2010 z dne 12. avgusta 2010 o spremembi Uredbe (ES)
št. 917/2004 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 797/2004 o ukrepih za izboljšanje splošnih pogojev za pro
izvajanje in trženje čebelarskih proizvodov
(UL L št. 213 z dne 13. 8. 2010, str. 29),
– Uredbe Sveta (ES) št. 1290/2005 z dne
21. junija 2005 o financiranju skupne kmetijske politike (UL L št. 209 z dne 11. 8. 2005,
str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (ES) št. 473/2009 z dne 25. maja 2009
o spremembi Uredbe (ES) št. 1698/2005
o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Uredbe (ES) št. 1290/2005
o financiranju skupne kmetijske politike
(UL L št. 144 z dne 9. 6. 2009, str. 3),
– Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne
22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT), (UL L št. 299 z dne 16. 11.
2007, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo
Komisije (EU) št. 513/2010 z dne 15. junija
2010 o spremembi Priloge VI k Uredbi Sveta
(ES) št. 1234/2007 v zvezi s prilagoditvijo
kvot od tržnega leta 2010/2011 dalje v sektorju sladkorja (UL L št. 150 z dne 16. 6.
2010, str. 40) in
– Sklepa Komisije z dne 14. 9. 2010
o odobritvi programa za izboljšanje pro
izvodnje in trženja čebelarskih proizvodov, ki
ga je predložila Slovenija v skladu z Uredbo
Sveta (ES) št. 797/2004 (Uradno obvestilo
Stalnega predstavništva Republike Slovenije pri Evropski uniji, Bruselj, S-G, Greffe (2007) D/205049 z dne 14. 9. 2010), in
vseh sprememb, ki jih je Komisija odobrila,
objavlja
javni razpis
za oddajo vlog v okviru sklopa tehnična
pomoč čebelarjem za leto 2011
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev v sklopu Tehnična pomoč
čebelarjem za ukrepa: Sofinanciranje čebelarske opreme – sofinanciranje nakupa
čebelarske opreme in Pomoč čebelarjem
začetnikom – şofinanciranje nakupa.
Skupna višina nepovratnih sredstev, namenjena za izvajanje ukrepov v sklopu Tehnične pomoči čebelarjem v letu 2011 znaša
do 174.200 EUR.
Sredstva bremenijo proračunski postavki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano:
– PP 9443 – Program ukrepov
v čebelarstvu – 07- 13 – EU, v višini do
87.100 EUR,
– PP 9448 – Program ukrepov v čebelarstvu – 07- 13 – slovenska udeležba, v višini
do 87.100 EUR.
Delež prispevka Evropske unije v celotnih javnih izdatkih znaša 50% upravičenih
stroškov.

Aktivnosti za izvajanje ukrepov po tem
razpisu, ne smejo biti začete pred 16. oktobrom 2010 in morajo biti zaključene najkasneje do 31. avgusta 2011. Za začetek
aktivnosti se za ta javni razpis šteje izdaja,
prejem in plačilo računa oziroma računov za
upravičene stroške po Uredbi in tem javnem
razpisu.
2. Vlagatelji
2.1 Vlagatelji za ukrep Sofinanciranje čebelarske opreme – sofinanciranje nakupa
čebelarske opreme so čebelarji, ki opravljajo
čebelarsko dejavnost na ozemlju Republike
Slovenije ter izpolnjujejo predpisane pogoje
za dodelitev sredstev, opredeljene v četrtem
poglavju tega javnega razpisa.
2.2 Vlagatelji za ukrep Pomoč čebelarjem začetnikom – sofinanciranje nakupa so
čebelarji, ki začenjajo opravljati čebelarsko
dejavnost na ozemlju Republike Slovenije,
ter izpolnjujejo predpisane pogoje za dodelitev sredstev, opredeljene v četrtem poglavju
tega javnega razpisa.
3. Predmet podpore
3.1 Ukrep Sofinanciranje čebelarske
opreme – sofinanciranje nakupa čebelarske opreme
3.1.1 Seznam opreme, za katero lahko
čebelarji uveljavljajo sofinanciranje nakupa,
obsega:
– čebelji panji in oprema za panje,
– zaščitna oprema,
– ometalnik,
– smukalnik cvetnega prahu,
– čistilec za cvetni prah,
– mlin za cvetni prah,
– sušilnik za cvetni prah,
– točila do vključno 8 satov in dodatna
oprema za točila,
– ustrezna posoda za skladiščenje medu,
matičnega mlečka, cvetnega prahu, propolisa, čebeljega voska in čebeljega strupa,
– cedilna posoda,
– črpalka za med,
– naprave za utekočinjenje medu,
– mešalnik in mešalna palica za kremni
med,
– refraktometer,
– konduktometer,
– separator medu, voska, matičnega
mlečka,
– polnilna naprava za med,
– stroj za etiketiranje steklene embalaže,
– krožna dozirna miza,
– cisterna za homogenizacijo,
– vozički za transport,
– kontrolne tehtnice in elektronski sistemi
za nadzor donosov,
– agregat,
– posoda za odkrivanje satov,
– kuhalnik voščin,
– preša,
– topilniki voska,
– parni uparjalnik za voščine,
– posode za vlivanje voska,
– kalup za vlivanje satnic,
– inkubator za shranjevanje matičnjakov
do 70 celic,
– pribor za vzrejo in označevanje matic,
– prenosna klimatska naprava,
– prikolice ali za čebeljo pašo prirejena
prevozna sredstva z nosilnostjo do 1000 kg,
– testni vložki,
– drugi pripomočki (čebelarski pribor, kadilniki, orodje za delo v panju, žičenje) v skupnem znesku do največ 100 EUR.
3.1.2 Upravičeni stroški so stroški za nakup opreme iz prejšnjega odstavka, ki so
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nastali in bili plačani med 16. oktobrom 2010
in 31. avgustom 2011.
3.1.3 Neupravičeni stroški so
– stroški plačila carin in dajatev pri uvozu;
– davek na dodano vrednost (DDV);
– stroški nakupa rabljene čebelarske
opreme;
– stroški tekočega poslovanje (stroški
vzdrževanja, najema itd.);
– bančni stroški;
– poštnina.
3.1.4 Delež sofinanciranja znaša 80 odstotkov skupne vrednosti neto (brez vštetega
DDV) izvedenega nakupa čebelarske opreme iz točke 3.1.1 tega javnega razpisa.
3.2 Ukrep Pomoč čebelarjem začetnikom
– sofinanciranje nakupa
3.2.1 Podpore bodo dodeljene čebelarjem
začetnikom pri ukrepu Pomoč čebelarjem začetnikom – sofinanciranje nakupa za nakup
treh novih panjev z opremo za panje, treh
čebeljih družin, ene posode za med in enega
točila za med skupaj. Po tem javnem razpisu čebelarji začetniki lahko uveljavljajo samo
stroške nakupa treh novih panjev z opremo
za panje, treh čebeljih družin, ene posode za
med in enega točila za med skupaj. Vlagatelj
mora priložiti vse račune in vsa originalna
potrdila o plačilu. Najvišja možna podpora
po upravičencu za ta namen v letu 2011 je
največ do 1000 EUR na podlagi predloženih
dokazil.
Nakup treh novih panjev z opremo za panje, treh čebeljih družin, ene posode za med
in enega točila za med se čebelarju začetniku
sofinancira samo v enem programskem letu
programskega obdobja 2011–2013.
3.2.2 Upravičeni stroški so plačani upravičeni stroški za nakup treh novih panjev
z opremo za panje, treh čebeljih družin, ene
posode za med in enega točila za med skupaj, ki so nastali in bili plačani med 16. oktobrom 2010 in 31. avgustom 2011.
3.2.3 Neupravičeni stroški so:
– stroški plačila carin in dajatev pri uvozu;
– davek na dodano vrednost (DDV);
– stroški nakupa rabljenih panjev, rabljenih posod za med in rabljenih točil za med;
– stroški tekočega poslovanja (npr. stroški
vzdrževanja, najema itd.);
– bančni stroški,
– poštnina.
4. Pogoji za dodelitev javnih sredstev
4.1 Pogoji za dodelitev javnih sredstev
morajo biti izpolnjeni že ob vložitvi vloge.
Vlagatelj lahko pridobi sredstva za naložbe
v okviru ukrepa Tehnična pomoč čebelarjem
samo na podlagi ene odobrene vloge.
4.2 Splošni pogoji za dodelitev podpore
za ukrep Tehnična pomoč čebelarjem:
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo
za dodelitev podpore po tem javnem razpisu.
Vlogi morajo biti priložene vse priloge in dokazila, ki so navedena v razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa;
– vlagatelj mora biti imetnik transakcijskega računa.
4.3 Za dodelitev podpore za podukrep
Sofinanciranje čebelarske opreme – sofinanciranje nakupa čebelarske opreme morajo
vlagatelji izpolnjevati naslednje pogoje:
– vlagatelj mora biti vpisan v register čebelnjakov (v nadaljnjem besedilu: CRČ) najpozneje dan pred oddajo vloge. Za datum
vpisa se šteje datum prejema popolne vloge
za vpis v CRČ;

– vlagatelj mora v CRČ sporočiti podatke
o številu čebeljih družin v svojih čebelnjakih
v skladu s predpisom, ki ureja označevanje
čebelnjakov;
– vlagatelj, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ne sme biti
v stečajnem postopku, v postopku prisilne
poravnave ali v postopku likvidacije;
– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime vlagatelja;
– vlagatelj je opravil usposabljanje, povezano s Smernicami dobrih higienskih navad
v čebelarstvu, oziroma ima vzpostavljen lasten sistem HACCP;
– vlagatelji se zavežejo, da bodo opremo, ki jim je bila sofinancirana, uporabljali
še najmanj pet let po prejeti pomoči, razen
ob morebitni višji sili ali izrednih okoliščinah.
Kot višja sila ali izredne okoliščine po tem
javnem razpisu štejejo zlasti: smrt prejemnika
sredstev, dolgotrajna nezmožnost prejemnika sredstev za delo, razlastitev velikega dela
kmetijskega gospodarstva, če tega ni bilo
mogoče pričakovati na dan prevzema obveznosti, uničenje čebelnjakov na kmetijskem
gospodarstvu zaradi nesreče, kužna živalska
bolezen, ki prizadene vse čebelje družine ali
njihov del;
– o višji sili ali izrednih okoliščinah mora
prejemnik sredstev ali njegova pooblaščena
oseba pisno ali v elektronski obliki obvestiti
Agencijo Republike Slovenije za kmetijske
trge in razvoj podeželja in predložiti ustrezna
dokazila v desetih delovnih dneh od dneva,
ko je prejemnik sredstev oziroma njegova
pooblaščena oseba to zmožna storiti;
– prejemnik sredstev mora hraniti dokumentacijo, ki je bila podlaga za dodelitev
sredstev še najmanj pet let od datuma prejema sredstev po tem ukrepu.
4.5 Najvišji znesek sredstev sofinanciranja čebelarske opreme znaša na upravičenca:
– ki čebelari z do 20 čebeljimi družinami:
1.000 EUR, pri čemer najnižji znesek sofinanciranja ni manjši od 300 EUR;
– ki čebelari z 21 do 40 čebeljimi družinami: 2.000 EUR, pri čemer najnižji znesek ni
manjši od 600 EUR;
– ki čebelari z 41 do 100 čebeljimi družinami: 4.000 EUR, pri čemer najnižji znesek
ni manjši od 1.200 EUR;
– ki čebelari z 101 ali več čebeljimi družinami: 6.000, EUR, pri čemer najnižji znesek
ni manjši od 1.800 EUR.
4.6 Za namen ugotavljanja najvišjega
zneska sofinanciranja čebelarske opreme po
tem razpisu, Agencija upošteva tisto število
čebeljih družin, ki jih ima vlagatelj vpisane
v register čebelnjakov na dan 31. oktobra
v letu pred oddajo vloge. V primeru, da je
vlagatelj prvič vpisal v CRČ po tem datumu,
agencija upošteva tisto število čebeljih družin, ki je bilo sporočeno v CRČ kot zadnje
pred oddajo vloge.
4.7 Za dodelitev podpore za podukrep
Pomoč čebelarjem začetnikom – sofinanciranje nakupa mora čebelar začetnik izpolnjevati naslednje pogoje:
– vlagatelj čebelar začetnik mora biti ob
oddaji vloge star najmanj 15 let;
– vlagatelj mora biti prvič vpisan v register
čebelnjakov v predhodnem ali istem letu objave tega javnega razpisa;
– vlagatelj, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ne sme biti v
stečajnem postopku, v postopku prisilne poravnave ali v postopku likvidacije;
– vlagatelj čebelar začetnik, ki ob oddaji
vloge še ni dopolnil 18 let, mora imeti pisno
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soglasje staršev ali skrbnikov za izvajanje
tega ukrepa;
– vsi računi in dokazila o plačilih računov
se morajo glasiti na ime vlagatelja;
– prejemnik sredstev mora imeti najpozneje pred oddajo vloge opravljeno najmanj
naslednje usposabljanje:
– 35-urni začetni tečaj čebelarjenja, ki
ga pripravi in izvede Javna svetovalna služba
v čebelarstvu in
– usposabljanje s področja zdravstvenega varstva čebel, ki ga pripravlja in izvaja
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta,
Nacionalni veterinarski inštitut (v nadaljnjem
besedilu: VF NVI) ali
– če predloži certifikat nacionalne poklicne kvalifikacije;
– prejemnik sredstev se mora zavezati,
da bo čebelaril najmanj pet let po prejemu
sredstev za ta ukrep, razen ob morebitni višji
sili ali izrednih okoliščinah. Za višjo silo ali
izredne okoliščine se štejejo stanja, kot so
navedena pri pogojih za sofinanciranje čebelarske opreme;
– prejemnik sredstev mora hraniti dokumentacijo, ki je bila podlaga za dodelitev
sredstev še najmanj pet let od datuma prejema sredstev po tem ukrepu.
Ne glede na določbo iz druge alinee mora
biti čebelar začetnik, ki predloži certifikat nacionalne poklicne kvalifikacije, vpisan v register čebelnjakov največ tri leta pred objavo
javnega razpisa za pomoč čebelarjem začetnikom.
5. Vloga
5.1 Vloga mora biti izpolnjena na obrazcu
iz razpisne dokumentacije in oddana z izpolnjenimi podatki o vlagatelju, vključno s podpisano in v primeru pravne osebe žigosano izjavo vlagatelja iz razpisne dokumentacije ter
z vsemi prilogami in dokazili v skladu s razpisno dokumentacijo tega javnega razpisa.
5.2 Vloge, ki ne bodo vložene s skladu
z napotili iz prejšnjega odstavka, in ki ne
bodo dopolnjene v skladu z morebitnim pozivom za dopolnitev, se bodo zavrgle s sklepom.
5.3 Informacije v zvezi z javnim razpisom
je možno dobiti na Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
(V nadaljevanju: Agencija), tel. 01/580-77-92,
vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do
12. ure, v sredo pa tudi v popoldanskem
času, od 14. do 16. ure. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na
naslov: aktrp@gov.si. Razpisna dokumentacija se objavi na spletni strani ministrstva – http://www.mkgp.gov.si/ in Agencije
– http://www.arsktrp.gov.si/ (v nadaljevanju:
spletna stran).
Razpisna dokumentacija je vlagateljem
na voljo od dneva objave javnega razpisa
v Uradnem listu RS. Obvestilo o zaprtju tega
razpisa bo objavljeno na spletni strani.
6. Rok in način prijave
6.1 Vlogo je potrebno poslati s priporočeno pošto na naslov: Agencija RS za kmetijske
trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000
Ljubljana (velja poštni žig), od dne objave
tega javnega razpisa v Uradnem listu RS, do
objave obvestila o prenehanju zbiranja vlog,
ki bo objavljeno na spletni strani Agencije (v
primeru, da bodo porabljena vsa sredstva za
ukrep pred iztekom tržnega leta EU 2011)
oziroma najkasneje do 31. avgusta 2011.
Vlagatelj lahko vlogo vloži tudi na vložišču
Agencije.
6.2 Vloge, vložene pred objavo tega javnega razpisa in vloge, vložene po objavi
o prenehanju zbiranja vlog, oziroma ki bodo
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vložene po 31. avgustu 2011, se bodo zavrgle.
6.3 Vloge, ki ne bodo poslane s priporočeno pošto na naslov Agencije oziroma
vložene na vložišču Agencije, se bodo zavrgle.
6.4 Na ovojnici vloge mora biti razviden
datum in čas (ura, minuta) oddaje priporočene vloge na pošti, označen s strani pošte oziroma vložišča Agencije, ime, priimek
in naslov vlagatelja, navedena KMG-MID
številka ter oznaka javnega razpisa, na katerega se prijavlja za podporo: Ne odpiraj
– Vloga na javni razpis Sofinanciranje nakupa čebelarske opreme 2011 ali Pomoč
čebelarjem začetnikom – sofinanciranje nakupa 2011.
7. Obravnava vlog in postopek odobritve
7.1 Agencija odpira in obravnava vloge
ter zahteva odpravo njihovih pomanjkljivosti
po vrstnem redu oddaje vlog, oziroma po
vrstnem redu popolnih vlog, ki izpolnjujejo predpisane pogoje do porabe razpoložljivih sredstev za ukrep.
7.2 Če je skupna višina zaprošenih sredstev višja od razpisanih sredstev, Agencija
v primeru, da imata zadnji dve ali več popolnih in vsebinsko ustreznih vlog na ovojnici enak datum in čas (ura, minuta) oddaje
popolne vloge, izvede žrebanje o določanju
vrstnega reda teh prispelih vlog.
7.3 Žrebu lahko prisostvuje tudi vlagatelj.
O dnevu žrebanja so vlagatelji obveščeni
pisno.
7.4 Tričlansko komisijo, ki nadzira žrebanje in osebo, ki žrebanje vodi, imenuje predstojnik Agencije izmed javnih uslužbencev,
zaposlenih na Agenciji.
7.5 Žrebanje se opravi v uradnih prostorih Agencije. O žrebanju se sestavi zapisnik.
Zapisnik podpišejo člani komisije, ki so nadzirali žrebanje, oseba, ki je vodila žrebanje,
in vlagatelji, če so prisotni.
7.6 Odpiranje vlog ni javno.
7.7 V primeru nepopolne vloge se za datum in čas prejema dopolnitve vloge štejeta
datum in čas (ura, minuta) oddaje dopolnitve na pošti ali oddaje v vložišču Agencije.
Ko Agencija prejme dopolnjeno vlogo, se
dopolnjena vloga ponovno pregleda.
7.8 Če je vloga po dopolnitvi popolna, se
po vrstnem redu uvrsti na konec seznama
popolnih vlog in dobi zaporedno številko.
7.9 Poziv za dopolnitev vloge zaradi
manjkajočega pečata, številk uradnih dokumentov ali evidenc ne vpliva na uvrstitev na
seznam prejetih ali popolnih vlog.
7.10 Če se vloga, ki je bila pozvana na
dopolnitev ne dopolni v celoti v roku, se
s sklepom zavrže.
7.11 Rok za dopolnitev vloge je praviloma osem dni po vročitvi poziva za dopolnitev.
7.12 Izpolnjevanje pogojev vloge se preverja po vrstnem redu časa oddaje popolne
vloge.
7.13 Vloga, ki je popolna in izpolnjuje predpisane pogoje, vendar razpoložljiva
sredstva ne zadoščajo za dodelitev sredstev
v celoti, se lahko odobri do višine razpoložljivih sredstev, če se vlagatelj s tem strinja.
V nasprotnem primeru se vloga zavrne in
ponovi postopek iz tega odstavka z naslednjo vlogo.
7.14 Sredstva se vlagatelju odobrijo
z odločbo, ki jo izda Agencija.
7.15 Z odločbo je na podlagi predloženih
ustreznih dokazil o dejanski porabi sredstev
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za izveden ukrep Tehnična pomoč čebelarjem, določena višina odobrenih sredstev.
Vlagatelj, ki mu je bila izdana odločba o odobritvi sredstev, postane upravičenec.
7.16 Sredstva Agencija izplača na transakcijski račun upravičenca.
7.17 Sredstva se ne odobrijo vlagatelju,
ki je za iste upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi za pridobitev sredstev po javnem
razpisu, že prejel sredstva Evropske unije ali javna sredstva Republike Slovenije.
V slednje se prišteva tudi javna sredstva iz
naslova lokalne samouprave.
7.18 Sredstva se ne dodelijo za dejavnosti zunaj območja Republike Slovenije.
7.19 Pred izdajo odločbe se lahko opravi
kontrola na kraju samem. Kontrola na kraju samem ali inšpekcijski pregled se lahko
opravi tudi 5 let po zaključku ukrepa.
7.20 Prejemnik sredstev mora dokumentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev hraniti še najmanj pet let po prejemu
sredstev na transakcijski račun.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. Št. 43/2011
Ob-1208/11
Na podlagi 4. in 4.a člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno
prečiščeno besedilo, 36/08 – ZPOmK-1,
77/10 – ZSFCJA in 90/10 – odl.US; v nadaljevanju: ZMed) in v skladu z Uredbo
o izvedbi rednega letnega javnega razpisa za sofinanciranje programskih vsebin
medijev (Uradni list RS, št. 78/06, 4/11),
Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in
javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS,
št. 43/10; v nadaljevanju Pravilnik) ter Pravilnikom o strokovnih komisijah (Uradni list
RS, št. 109/02, 25/04 in 104/05), Ministrstvo za kulturo RS objavlja
redni letni javni projektni razpis
za sofinanciranje programskih vsebin
medijev v letu 2011 (JPR –MV–2011)
1. Naziv in sedež naročnika
Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana.
2. Namen, predmet in cilij razpisa
Namen tega razpisa je sofinanciranje
oziroma podpora ustvarjanju in razširjanju
programskih vsebin medijev, ki so v skladu
s 4. členom ZMed pomembne za uresničevanje javnega interesa na področju medijev.
Predmet razpisa je sofinanciranje ustvarjanja programskih vsebin:
– tiskanih medijev;
– radijskih programov;
– televizijskih programov;
– elektronskih publikacij.
S tem razpisom se sofinancira ustvarjanje naslednjih programskih vsebin:
– pri tiskanih medijih in elektronskih publikacijah: tematski članki, analize, reportaže, raziskovalno-novinarski projekti in druge
vsebine, primerne za objavo v tiskanih medijih in elektronskih publikacijah, ter književna
ali gledališka dela, prirejena za elektronske
publikacije;
– pri radijskih in televizijskih programih:
informativne, kulturne, kulturno-zabavne,
umetniške, izobraževalne, strokovne, znanstvene, otroške in mladinske oddaje, oddaje namenjene starostnikom ter otrokom
in odraslim s posebnimi potrebami ter književna ali gledališka dela, prirejena za radio
in televizijo.

Cilji razpisa:
1. zagotavljanje uresničevanja pravice do javnega obveščanja in do obveščenosti preko programskih vsebin objavljenih
v medijih – splošno informativne vsebine (za
radijske in televizijske medije so to splošno
informativne oddaje);
2. zagotavljanje pluralnosti in raznovrstnosti medijskih vsebin preko programskih
vsebin, objavljenih v medijih, posebej še
vsebin, ki so namenjene otrokom in mladostnikom, starostnikom ter otrokom in odraslim s posebnimi potrebami;
3. ohranjanje slovenske nacionalne
in kulturne identitete ter jezika, vzpodbujanje kulturne ustvarjalnosti na področju
medijev ter kulture javnega dialoga, utrjevanje pravne in socialne države ter razvoj
izobraževanja in znanosti prek programskih
vsebin (kulturnih, izobraževalnih, znanstvenih, mladinskih, otroških …) objavljenih
v medijih.
3. Pogoji sodelovanja
Na razpis se lahko prijavijo:
– izdajatelji tiskanih medijev, izdajatelji
radijskih in televizijskih programov in izdajatelji elektronskih publikacij s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so na dan objave razpisa
v Uradnem listu RS vpisani v razvid medijev
pri Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: prijavitelj), razen
izjem navedenih v nadaljevanju razpisa;
– pravne in fizične osebe, ki so registrirane za produkcijo avdiovizualnih del oziroma
radijskih programov (v nadaljevanju: prijavitelj, neodvisni producent) na dan objave
razpisa v Uradnem listu RS in katerih projekt
bo uvrščen v programsko shemo izdajatelja, najkasneje v roku 1 leta po dokončanju
projekta.
Prijavitelj lahko na javni razpis prijavi največ dva projekta. Prijavitelj mora za vsak
projekt oddati samostojno vlogo. Kolikor
prijavitelj prijavi več kot dva projekta (pošlje več vlog) se bosta obravnavali tisti dve
vlogi, ki bosta prispeli prvi, vse naslednje
vloge pa bodo zavržene. V primeru, da je
oddanih več vlog istočasno, bodo zavržene
vse vloge, razen če gre za dopolnitve vlog,
kar mora biti označeno na ovojnici. Kolikor
bo prijavitelj v eni vlogi poslal več projektov,
bo vloga zavržena. Za isti projekt na razpis
poda vlogo le en prijavitelj, kolikor bo prijaviteljev za en projekt več, bodo vse vloge
zavržene.
Zaprošeni znesek financiranja posameznega projekta je največ 50% vseh predvidenih stroškov izvedbe projekta iz sredstev
državnega proračuna.
Status izdajatelja programov posebnega pomena mora biti pridobljen najkasneje
na dan objave razpisa v Uradnem listu RS
(velja samo za izdajatelje radijskih in televizijskih programov s statusom lokalnega, regionalnega, študentskega in nepridobitnega
radijskega ali televizijskega programa).
Vloge prijaviteljev, ki ne izpolnjujejo zgoraj navedenih pogojev, se zavržejo.
Do sredstev niso upravičeni:
– projekti slovenskih avdiovizualnih del,
kot so celovečerni TV filmi, kratko in srednjemetražni dokumentarni filmi, kratko in
srednjemetražni igrano-dokumentarni filmi,
kratko in srednjemetražni eksperimentalni
in animirani filmi, kulturno-umetniške in razvedrilne serije in nanizanke;
– javni zavod Radiotelevizija Slovenija;
– projekti, ki niso namenjeni objavi v medijih (mediji po drugem odstavku 3. člena
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ZMed niso bilteni, katalogi ali drugi nosilci
objavljanja informacij, ki so namenjeni izključno oglaševanju, poslovnemu komuniciranju, izobraževanemu procesu ali notranjemu delu gospodarskih družb, zavodov in
ustanov, društev, političnih strank, cerkvenih
in drugih organizacij, šolska glasila, Uradni
list Republike Slovenije, uradna glasila lokalnih skupnosti in druge uradne objave,
plakati, letaki, prospekti in transparenti, ter
video strani brez žive slike – t.i. neplačana
obvestila);
– prijavitelji, ki nimajo izpolnjenih vseh
pogodbenih obveznosti do Ministrstva za
kulturo ali njegovega proračunskega uporabnika;
– prijavitelji, ki so za isti projekt že pridobili najmanj 50% sofinancirane predračunske vrednosti projekta iz državnega proračuna.
4. Višina sredstev, ki so na razpolago
prejemnikom
Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo javnega razpisa je
3.400.000,00 EUR, in sicer za:
A: Področje sofinanciranja programskih
vsebin tiskanih medijev, radijskih in televizijskih programov ter elektronskih publikacij
Okvirna vrednost razpisanih sredstev
znaša 900.000,00 EUR.
B: Področje sofinanciranja programskih
vsebin radijskih in televizijskih programov
s statusom lokalnega, regionalnega, študentskega oziroma nepridobitnega radijskega ali televizijskega
Okvirna vrednost razpisanih sredstev
znaša 2.500.000,00 EUR.
5. Prijava projekta
Rok za oddajo vlog je 28. 2. 2011.
Prijavitelji mora oddati en izvod popolne
vloge v pisni obliki na prijavnem obrazcu in
eno elektronsko kopijo skenirane vloge. Vloga mora biti sestavljena v skladu z 8. točko
javnega razpisa.
Prijavitelj mora hraniti vse izvode programskih vsebin, s katerimi kandidira za sofinanciranje, ki bodo realizirane v letu 2011,
v obsegu, kot jih je navedel v vlogi. Radijski in televizijski mediji morajo programske
vsebine hraniti na ustreznem nosilcu slike
in zvoka.
Z oddajo vloge se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
6. Odpiranje in pregled vlog
Na odpiranju bo komisija ugotovila pravočasnost, upravičenost in popolnost vloge
glede na to, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti (formalno popolnost).
Vloge, ki ne bodo ustrezale pogojem sodelovanja se zavržejo.
Na podlagi ugotovitve odpiralne komisije,
da je pravočasna vloga upravičene osebe
formalno nepopolna, pristojni uslužbenec
pozove stranko, da jo dopolni v petih dneh
od prejema poziva k dopolnitvi.
Vloge, ki bodo prispele ali bodo datirane
po rokih iz prejšnjega odstavka, se bodo
štele za prepozne in bodo zavržene.
Vloga se bo vsebinsko obravnavala, če
jo bo podal upravičeni prijavitelj do predpisanega roka za oddajo vlog v javnem razpisu, skupaj z vso potrebno dokumentacijo, ki
je navedena v 8. točki razpisa.
O datumu odpiranja prispelih vlog bodo
prijavitelji obveščeni na spletni strani Ministrstva za kulturo RS.
7. Ocenjevanje vlog
Na podlagi rezultatov ocenjevanja vseh
popolnih vlog, na podlagi meril iz te toč-

ke, števila prijav na javni razpis in višine
razpoložljivih sredstev bodo izmed prispelih
prijav v sofinanciranje izbrane vloge tistih
prijaviteljev, ki bodo na podlagi ocenjevanja
po spodaj navedenih merilih dosegli višje
število točk.
7.1. Način ocenjevanja programskih vsebin tiskanih medijev ter programskih vsebin
radijskih in televizijskih programov ter elektronskih publikacij (Področje A):
Projekti oziroma programske vsebine, ki
kandidirajo na tem področju, se ocenjujejo
znotraj razpisnih meril.
7.1.1 Merila za ocenjevanje programskih
vsebin tiskanih medijev
– zagotavljanje rednega in objektivnega
ter uravnoteženega predstavljanja političnega delovanja in stališč raznih organizacij
in posameznikov, zlasti politične pozicije in
opozicije; 5 točk
– kakovost, izvirnost, komunikativnost in
aktualnost avtorske obravnave; 20 točk
– povprečno število prodanih izvodov tiskanih medijev; 5 točk
– obseg splošnoinformativnih, kulturnih,
znanstvenostrokovnih, raziskovalnih in izobraževalnih programskih vsebin; 20 točk
– povprečno število objavljenih izvirnih
člankov v posamezni številki; 10 točk
– pomen za uresničevanje pravice do
javnega obveščanja in objektivne obveščenosti; 10 točk
– zagotavljanje večjega zaposlovanja ali
sklepanja pogodbenih razmerij zaposlovanja novinarjev oziroma programskih delavcev, ki medij ustvarjajo; 10 točk
– pomen za posamezno regijo oziroma
lokalno skupnost; 10 točk
Skupaj možnih točk je 90 po posameznem članu strokovne komisije.
7.1.2 Merila za ocenjevanje programskih
vsebin radijskih in televizijskih programov
ter elektronskih publikacij:
– zagotavljanje rednega in objektivnega
ter uravnoteženega predstavljanja političnega delovanja in stališč raznih organizacij
in posameznikov, zlasti politične pozicije in
opozicije; 5 točk
– kakovost, izvirnost, komunikativnost in
aktualnost avtorske obravnave; 20 točk
– pomen projekta za razvoj slovenske
kulture in jezika; 15 točk
– pomen izvedbe v projektu predlaganih
programskih vsebin za raznolik razvoj slovenske medijske krajine; 20 točk
– pomen za ohranjanje slovenske nacionalne in kulturne identitete; 10 točk
– pomen za uresničevanje pravice do
javnega obveščanja in objektivne obveščenosti; 10 točk
– zagotavljanje večjega zaposlovanja ali
sklepanja pogodbenih razmerij zaposlovanja novinarjev oziroma programskih delavcev, ki medij ustvarjajo; 10 točk
Skupaj možnih točk je 90 po posameznem članu strokovne komisije.
7.2 Način ocenjevanja programskih vsebin radijskih in televizijskih programov s statusom lokalnega, regionalnega, študentskega oziroma nepridobitnega radijskega ali
televizijskega programa (Področje B)
Projekti oziroma programske vsebine, ki
kandidirajo na tem področju, se ocenjujejo
znotraj devetih razpisnih meril, pri čemer se
merilo nepridobitnosti radijskega oziroma televizijskega programa šteje kot prednostno
merilo.
7.2.1 Merila za ocenjevanje programskih
vsebin radijskih in televizijskih programov
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s statusom lokalnega, regionalnega, študentskega oziroma nepridobitnega radijskega ali televizijskega programa
– zagotavljanje rednega in objektivnega
ter uravnoteženega predstavljanja političnega delovanja in stališč raznih organizacij
in posameznikov, zlasti politične pozicije in
opozicije; 5 točk
– kakovost, izvirnost, komunikativnost in
aktualnost avtorske obravnave; 20 točk
– pomen projekta za razvoj posameznih
regij, lokalnih skupnosti ali posebnih vsebin;
25 točk
– pomen izvedbe v projektu predlaganih
programskih vsebin za raznolik razvoj slovenske medijske krajine; 10 točk
– pomen za uresničevanje pravice do
javnega obveščanja in objektivne obveščenosti; 5 točk
– zagotavljanje večjega zaposlovanja ali
sklepanja pogodbenih razmerij zaposlovanja novinarjev oziroma programskih delavcev, ki medij ustvarjajo; 10 točk
– omogočanje uresničevanja pravice do
javnega obveščanja in obveščenosti lokalnim in manjšinskim skupnostim in ali se razširja v manjšinskih jezikih; 10 točk
– zagotavljanje upoštevanja načela kulturne raznolikosti, načela enakih možnosti
spolov ter uveljavljanja strpnosti; 10 točk
– nepridobitnost programa; 5 točk.
Skupaj možnih točk je 100 po posameznem članu strokovne komisije.
Strokovna komisija na podlagi ocen in
razpoložljivosti sredstev izdela predlog prejemnikov sredstev. Merila so natančneje definirana v Navodilih prijaviteljev za izdelavo
vloge, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Dokončno odločitev o financiranju
posameznega projekta sprejme ministrica,
na podlagi predloga strokovne komisije ministrstva.
8. Sestava vloge
Prijavitelj vloži en izvod popolne vloge in
eno elektronsko kopijo skenirane vloge v isti
ovojnici. Vloga mora biti vezana na način,
ki onemogoča neopazno odstranjevanje ali
dodajanje dokumentov1. Vloga je popolna
v primeru, da vsebuje vse v celoti pravilno
izpolnjene spodaj navedene obrazce. Kolikor vloga ni popolna (oziroma ni dopolnjena
v petih dneh od prejema poziva k dopolnitvi), se zavrže in se ne bo vsebinsko obravnavala.
Obrazci morajo biti izpolnjeni v skladu
z navodili in čitljivo!
Sestava vloge:
1. Prijavni obrazec (obrazec 1),
2. Osnovni podatki o prijavitelju in projektu (obrazec 2),
3. Finančna konstrukcija in izračun
stroškov dela (obrazec 3),
4. Obvezne izjave prijaviteljev projektov (obrazec 4),
5. Obvezne priloge prijaviteljev projektov,
6. Vzorec pogodbe (parafiran na vsaki
strani!).
Izpisek iz poslovnega registra Republike
Slovenije – ministrstvo bo po uradni dolžnosti pridobilo izpisek iz poslovnega registra.
V primeru, da razpolagate z izpiskom iz poslovnega registra Republike Slovenije, ki ni
starejši od 30 dni, prosimo, da ga zaradi
1
Npr. vezava dokumentov pri kateri posameznih listov ni mogoče ločiti, ročno zapisane
zaporedne številke na posameznih listih vloge,
parafa na vsaki strani vloge ipd.
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pospešitve postopka priložite (ta priloga ni
obvezna).
Priloga te razpisne dokumentacije so tudi
Navodila prijaviteljem za izdelavo vloge. Pri
izpolnjevanju obrazcev in oddaji vloge morajo prijavitelji ta navodila upoštevati.
Dodatne informacije o načinu izpolnjevanja obrazcev so na voljo po
tel. 01/369-58-55, 01/369-59-47 v času uradnih ur, ki so objavljene na spletni strani,
http://www.mk.gov.si, ali po elektronski pošti,
kontaktni osebi sta: metka.smrdel@gov.si in
sonja.trancar@gov.si.
Zakon o dostopu do informacij javnega
značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB2,
117/06 – ZDavP-2 – v nadaljevanju ZDIJZ)
informacijo javnega značaja opredeljuje
kot: »Informacija javnega značaja je informacija, ki izvira iz delovnega področja
organa, nahaja pa se v obliki dokumenta,
zadeve, dosjeja, registra, evidence ali dokumentarnega gradiva (V nadaljnem besedilu: dokument), ki ga je organ izdelal
sam, v sodelovanju z drugim organom, ali
pridobil od drugih oseb.«. Prijavitelje na
javni razpis zato opozarjamo, naj tiste dele
vloge, v katerih se nahajajo zaupni podatki,
posebej označijo kot poslovno tajnost. Vsi
tisti deli vloge, ki ne bodo posebej označeni kot poslovna tajnost, bodo, ob morebitni
zahtevi do vpogleda s strani drugih prijaviteljev, posredovani v pregled skladno
z ZDIJZ.
9. Obdobje za porabo sredstev
Obdobje za porabo sredstev je do 31. 12.
2011. Prijavitelji, ki jim bodo dodeljena sredstva in bodo z ministrstvom podpisali pogodbo, morajo zahtevek za izplačilo oddati
najkasneje do 1. 11. 2011.
10. Upravičeni stroški
Sofinancirali se bodo uveljavljeni in izkazani upravičeni stroški. Dokončni odstotek
sofinanciranja je največ do 50% od celotne
vrednosti prijavljenega projekta.
Obdobje upravičenosti stroškov je od
1. 1. 2011 do 31. 12. 2011.
V primeru, da se sredstva dodelijo velikemu ali srednjemu podjetju, ki izvaja program prestrukturiranja na podlagi Smernic
Skupnosti za reševanje in prestrukturiranje
podjetij v težavah (2004/C 244/02), je pred
izplačilom to potrebno priglasiti Evropski komisiji.
Upravičeni stroški so:
– stroški osebja, neposredno povezani
z izvedbo prijavljenega projekta;
– stroški drugih storitev, ki so neposredno povezani s projektom;
– režijski stroški (npr. stroški administracije projekta ter stroški finančnih, računovodskih in drugih storitev) in ostali stroški
delovanja (npr. stroške materiala, goriva,
vode itd.), ki so povezani z izvedbo projekta
in skupaj ne smejo presegati 20% stroškov
iz prvih dveh alinej.
Kot dokazila o nastanku stroška je potrebno priložiti kopije računov (ki morajo biti
ustrezno označene, da je kopija enaka originalu), ki naj bodo žigosane in podpisane s strani pooblaščene osebe in dokazila
o plačah. Kolikor bo ministrstvo kadarkoli
v času izvajanja projekta ali kasneje ugotovilo, da je prijavitelj račun, ki ga je uveljavil
kot strošek tega projekta, uveljavil še v kateremkoli drugem projektu, bo prenehala obveznost ministrstva do prejemnika sredstev,
prejemnik sredstev pa bo moral že prejeta
sredstva vrniti na račun ministrstva, skupaj
z zamudnimi obrestmi. Kopijam računov in

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
plačilnim listam je potrebno priložiti tudi potrdila o izvedenih plačilih.
V primeru, da prijavitelj zneska računa
ne uveljavlja v celoti, to opredeli in navede,
v kakšnem odstotku račun uveljavlja.
Pri vseh navedenih stroških je pomembno, da so upravičeni samo, če so nastali pri
delu na projektu (npr. pri zaposlenih lahko
prijavite samo ure, ko je zaposleni izvajal
aktivnosti namenjene projektu).
Za vsak strošek, pri katerem ministrstvo
ob pregledu zahtevka za izplačilo ne najde
neposredne povezave med nastankom stroška in izvedbo projekta, oziroma če ugotovi,
da nastali stroški (režijski) niso povezani
z izvedbo projekta ne glede na to, ali ta
dejansko obstaja, lahko ministrstvo od prejemnika sredstev zahteva dodatna pojasnila
ali izjave, ki dokazujejo nastanek stroška za
izvedbo projekta.
O vsakršni spremembi tekočega projekta, ki je predmet sofinanciranja, je potrebno
takoj obvestiti ministrstvo.
11. Rok za oddajo vlog
Rok za oddajo vlog je 28. 2. 2011. Naslov za oddajo vlog je: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana. Vloge morajo biti oddane v zaprti ovojnici,
na prednji strani označeni s pripisom »Ne
odpiraj – Prijava na Redni letni javni projektni razpis za sofinanciranje programskih
vsebin medijev v letu 2011«. Na zadnji strani ovojnice je potrebno navesti popolni naslov prijavitelja.
Vloge, ki ne bodo poslane ali predložene
do zadnjega dne razpisnega roka v času
uradnih ur, ki so objavljene na spletni strani,
http://www.mk.gov.si, oziroma priporočeno
oddane na pošti zadnji dan razpisanega
roka, se bodo štele za prepozne in bodo
zavržene.
12. Odpiranje vlog: odpiranje prispelih
vlog bo potekalo v prostorih Ministrstva za
kulturo, po poteku roka za oddajo vlog. Odpiranju prispelih vlog lahko prisostvuje vsaka oseba, ki kandidira na razpisu oziroma
njen predstavnik.
13. Obveščanje o izboru
Prijavitelji bodo o izidih razpisa obveščeni v roku 60 dni od datuma zaključka
odpiranja vlog.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da preliminarne rezultate razpisa posreduje javnosti, takoj, ko bodo znani.
Prijavitelj lahko v roku 30 dni od prejema
odločbe (ne)izbiri, ki ga na predlog komisije
sprejme ministrica, vloži tožbo. Vložena tožba ne zadrži morebitnega podpisa pogodb
z drugimi izbranimi prijavitelji.
14. Razpisna dokumentacija in dodatne
informacije
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec, ki vsebuje seznam
obveznih prilog in dokazil, obvezne izjave
ter vzorec pogodbe,
– navodila prijaviteljem za izdelavo vloge.
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji projektov do izteka razpisnega roka
dvignejo v glavni pisarni Ministrstva za kulturo RS, v času uradnih ur, ki so objavljene
na spletni strani, http://www.mk.gov.si. Vsa
dokumentacija, besedilo razpisa, obrazci
ter navodilo za izdelavo vloge so objavljeni
na spletni strani, http://www.mk.gov.si (javne objave).
Dodatne informacije o razpisu so v času
uradnih ur na voljo po tel. 01/369-58-55,

01/369-59-47 ali po elektronski pošti. Kontaktni osebi sta: Metka Smrdel, e-pošta:
metka.smrdel@gov.si, Sonja Trančar, e-pošta: sonja.trancar@gov.si.
Ministrstvo za kulturo RS
Ob-1148/11
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08
in 4/10), Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja
knjige (Uradni list RS, št. 19/09) ter Pravilnika o strokovnih komisijah Javne agencije za
knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 19/09) objavlja
javni razpis
za izbor kulturnih projektov
poklicnega usposabljanja
na področju knjige za leto 2011
(v nadaljevanju: JR2–USP–2011)
Naziv in sedež naročnika: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Tržaška
cesta 2, Ljubljana.
1. Predmet javnega razpisa in razpisno
področje
Predmet razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov poklicnega usposabljanja nevladnih in zasebnih nepridobitnih kulturnih
organizacij na področju knjige.
Razpis je namenjen sofinanciranju organizacije in izvedbe projektov poklicnega
usposabljanja na področju knjige.
2. Cilji javnega razpisa
JAK bo podpirala kulturne projekte poklicnega usposabljanja na področju knjige
v letu 2011 v okviru javnega projektnega
razpisa JR2–USP–2011 v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji:
– izvedba kakovostnih in prepoznavnih
izobraževalnih projektov na področju knjige v domačem in mednarodnem kulturnem
prostoru,
– izboljšanje strokovne usposobljenosti
zaposlenih in samozaposlenih na področju
knjige.
3. Okvirna vrednost javnega projektnega
razpisa JR2–USP–2011 ter obdobje in način
za porabo dodeljenih sredstev
Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev,
namenjenih za predmet javnega projektnega razpisa JR2–USP–2011, znaša predvidoma 33.000,00 €.
Dodeljena proračunska sredstva morajo
biti porabljena v proračunskem letu 2011
oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračunov Republike
Slovenije za leti 2011 in 2012 (Uradni list
RS, št. 96/10).
JAK bo z izbranimi prijavitelji kulturnih
projektov na področju poklicnega usposabljanja za leto 2011 sklenila pogodbe o sofinanciranju v okviru proračunskih možnosti.
4. Višina sofinanciranja in upravičeni
stroški
Višina sofinanciranja
JAK bo izbranim izvajalcem javnih kulturnih projektov poklicnega usposabljanja na
področju knjige za leto 2011 sofinancirala
največ 70% upravičenih stroškov oziroma
največ 10.000,00 € na prijavljeni kulturni
projekt poklicnega usposabljanja.
Sredstva sofinanciranja bodo odobrena
za upravičene stroške projekta, povezane
z izvedbo projekta v letu 2011.
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Tveganje glede izvajanja projekta pred
datumom izdaje končne odločbe o sofinanciranju nosi prijavitelj.
Upravičeni stroški:
Med upravičene stroške sodijo stroški,
neposredno povezani z izvedbo kulturnega
projekta poklicnega usposabljanja na področju knjige, in sicer:
sklop A: avtorski honorarji (za avtorje, predavatelje, moderatorje …)
sklop B: stroški organizacije (najemnina,
poštnina, dnevnice, potni stroški …)
sklop C: stroški promocije (dodatna promocijska gradiva, oglaševanje, vabila …).
5. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu JR2–USP–2011
5.1. Splošni pogoji za sodelovanje na
javnem razpisu JR2–USP–2011
Prijavitelji na javnem razpisu JR2–
USP–2011 morajo izpolnjevati naslednji
splošni pogoj:
5.1.1. Da so nevladne ali zasebne nepridobitne organizacije, registrirane za opravljanje kulturne dejavnosti (šifra kategorije
po Standardni klasifikaciji dejavnosti – R)
v Republiki Sloveniji.
Dokazilo: kopija rednega izpiska iz sodnega registra oziroma odločba upravne
enote o registraciji društva ali druge uradne
evidence
5.1.2. Za sredstva z javnega razpisa
JR2–USP–2011 ne morejo kandidirati:
– javni zavodi, javni skladi in druge osebe javnega prava, ki jim država oziroma lokalna skupnost zagotavlja financiranje,
– gospodarske družbe,
– prijavitelji, ki so za isti kulturni projekt in
isti namen že pridobili sredstva iz državnega
proračuna.
Dokazilo: OBR1 – USP Predstavitev projekta z izjavami in obveznimi prilogami
5.2. Posebni pogoji za sodelovanje na
javnem razpisu JR2–USP–2011
Prijavitelji na javnem razpisu morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določa besedilo
točke 5.1. javnega razpisa JR2–USP–2011,
izpolnjevati še naslednje posebne pogoje:
– da prijavljajo kulturni projekt poklicnega
usposabljanja na področju knjige, ki ni sestavni del programa v izobraževalnih ustanovah ali v javnih zavodih v Sloveniji,
– da prijavljajo največ dva kulturna projekta poklicnega usposabljanja na področju
knjige za leto 2011,
– da prijavljajo kulturni projekt poklicnega
usposabljanja na področju knjige, kjer sodelujejo vsaj trije predavatelji,
– da zagotavljajo dostopnost kulturnega
projekta poklicnega usposabljanja na področju knjige javnosti,
– da se z istim kulturnim projektom na
javni projektni razpis JR2–USP–2011 prijavljajo samo enkrat,
– da za isti kulturni projekt na javni projektni razpis JR2–USP–2011 poda vlogo le
en prijavitelj,
– da prijavljajo kulturni projekt poklicnega
usposabljanja na področju knjige, ki bo v celoti realiziran v letu 2011.
Dokazilo: OBR1 – Predstavitev projekta
z izjavami in obveznimi prilogami
– da zaprošajo za sofinanciranja naj
več 70% vseh upravičenih stroškov in največ 10.000,00 € na projekt, da bodo za
izvedbo zaprošenega javnega kulturnega
projekta zagotovili najmanj 30% delež financiranja celotne vrednosti projekta iz lastnih
sredstev ali drugih virov in da bodo imeli jasno in realno izdelano finančno konstrukcijo.
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Prijavljeni kulturni projekt mora biti finančno
uravnotežen, kar pomeni, da morajo biti prihodki in odhodki prijavljenega kulturnega
projekta enaki (prihodki = odhodki).
Dokazilo: OBR2 – USP Finančna konstrukcija in izjava prijavitelja
6. Kriteriji za ocenjevanje in njihova uporaba
Zap.
št.
1.

2.

3.

4.

Razpisni kriteriji

Možno št.
točk

Celovitost projekta z vidika opredeljenosti ciljev in merljivosti
rezultatov, načrtna usmerjenost projekta v izobraževalne
procese na področju knjige, prepoznavnost projekta
v slovenskem kulturnem prostoru, predviden obseg in
dostopnost (število in struktura udeležencev)

25

Aktualnost in kakovost projekta, aktualna in kakovostna
ponudba predavateljev poklicnega usposabljanja, vsebinska
obrazložitev in utemeljitev projekta, ustrezna in kakovostna
didaktična zasnova in izvedba projekta, stopnja deficitarnosti
projekta poklicnega usposabljanja

25

Reference in stopnja prepoznavnosti prijavitelja (izkušnje
in prepoznavnost v slovenskem kulturnem prostoru),
reference avtorjev ali avtorskih skupin ter ostalih izvajalcev in
podizvajalcev,,ki so udeleženi pri organizaciji, vodenju in izvedbi
projekta

25

Realno ovrednoten projekt glede na vsebino in obseg ter
uravnotežena finančna zgradba

25

Skupno število točk

100

7. Uporaba kriterijev in povzetek načina
ocenjevanja:
Izbrani bodo tisti kulturni projekti poklicnega usposabljanja na področju knjige, ki
bodo v postopku izbire po kriterijih javnega
razpisa JR2–USP–2011 ocenjeni višje.
Kriteriji javnega razpisa JR2–USP–2011
so ovrednoteni s točkami, pri čemer je pri
posameznem kriteriju navedena najvišja možna višina doseženih točk. Najvišje možno
število prejetih točk za projekt je 100 točk,
financirani pa so lahko projekti z najmanj
81 točkami. Višina odobrenih sredstev je
odvisna od skupne višine prejetih točk za
posamezen projekt, obsega in finančne zahtevnosti kulturnega projekta ter sredstev, ki
so namenjena razpisu.
8. Dokumentacija javnega razpisa
Dokumentacija javnega razpisa JR2–
USP–2011 obsega:
– besedilo javnega razpisa JR2–
USP–2011,
– prijavni obrazec OBR1 – USP Predstavitev projekta z izjavami in obveznimi
prilogami,
– prijavni obrazec OBR2 – USP Finančna konstrukcija in izjava prijavitelja,
– prijavni obrazec OBR3 – USP Vzorec
pogodbe.
Dokumentacija javnega razpisa JR2–
USP–2011 je na voljo na spletni strani JAK,
www.jakrs.si. Dokumentacijo javnega razpisa JR2–USP–2011 lahko zainteresirani v roku javnega razpisa dvignejo v glavni pisarni JAK, vsak delovnik med 10. in
12. uro.
Prijavitelji morajo predložiti v celoti izpolnjeno naslednjo dokumentacijo razpisa
JR2–USP–2011:
– prijavni obrazec OBR1 – USP Predstavitev projekta z izjavami in obveznimi
prilogami,
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– prijavni obrazec OBR2 – USP Finančna konstrukcija in izjava prijavitelja,
– prijavni obrazec OBR3 – USP Vzorec
pogodbe,
– elektronska prijava na navedeni e-naslov: poklicno.usposabljanje@jakrs.si.
9. Razpisni rok in način oddaje vlog
Vloga mora biti izpolnjena na predpisanih razpisnih obrazcih in mora vsebovati
vse obvezne priloge in podatke, določene
v razpisni dokumentaciji.
Prijavitelj, ki prijavlja več projektov, mora
vsak projekt poslati v ločeni kuverti.
Prijavitelji morajo v celoti izpolnjeno vlogo predložiti na naslov: Javna agencija za
knjigo Republike Slovenije, Tržaška cesta 2,
1000 Ljubljana do 28. 2. 2011 oziroma najkasneje tega dne oddati na pošti kot priporočeno pošiljko v zapečateni ovojnici z izpisom na prednji strani: Ne odpiraj – Prijava
na javni razpis za sofinanciranje projektov
poklicnega usposabljanja na področju knjige
z oznako JR2–USP–2011.
Na hrbtni strani kuverte mora biti obvezno navedba prijavitelja: uradni naziv in
naslov (sedež).
Hkrati morata biti najkasneje tega dne
prijavna obrazca št. 1 in 2 poslana po elektronski pošti v wordovem dokumentu ali podobnem tekstnem formatu, zadeva/subject
elektronskega sporočila pa naj vsebuje ime
prijavljenega projekta. E-naslov za pošiljanje: poklicno.usposabljanje@jakrs.si
Za ustrezno oddano se šteje vloga, ki je
vložena v pisni in elektronski obliki.
Rok za zbiranje vlog prične teči na dan
objave javnega razpisa JR2–USP–2011
v Uradnem listu RS, dne 28. 1. 2011 in traja
do izteka zadnjega dne roka za oddajo vlog,
ki je 28. 2. 2011.
Vloga je vložena pravočasno, če jo JAK
prejme, preden se izteče rok za oddajo vloge. Če se vloga pošlje priporočeno po pošti,
se za dan, ko JAK prejme vlogo, šteje dan
oddaje na pošto. Vlogo je možno oddati
osebno na naslovu JAK, vsak delavnik med
10. in 12. uro.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji javnega razpisa JR2–USP–2011.
Nepravočasno oddane vloge in vloge neupravičenih oseb bodo izločene iz nadaljnje
obravnave s sklepom o zavrženju (peti odstavek 117. člena v povezavi s 101. členom
Zakona o uresničevanju javnega interesa za
kulturo – Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1,
56/08 in 4/10).
10. Način obravnavanja vlog in odločanje
o izboru
Vloge, prispele na javni razpis JR2–
USP–2011, bo pregledovala odpiralna komisija JAK.
JAK bo prijavitelje, katerih vloge bodo
formalno nepopolne, pozvala, da jih v roku
petih dni dopolnijo.
Če prijavitelji ne bodo dopolnili formalno
nepopolnih vlog v zahtevanem roku, bodo
vloge s sklepom o zavrženju izločene iz nadaljnje obravnave (šesti odstavek 117. člena
v povezavi s 101. členom Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – Uradni
list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08 in 4/10).
Pravočasne in popolne vloge ter vloge upravičenih oseb bodo predložene
v obravnavo pristojnim strokovnim komisijam JAK.
O dodelitvi sredstev bo na podlagi poročila pristojnih strokovnih komisij JAK odločil
direktor JAK z odločbo o sofinanciranju po-
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sameznega kulturnega projekta na področju
poklicnega usposabljanja za leto 2011.
11. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: JAK bo prijavitelje o izidih javnega razpisa obvestila najkasneje v dveh mesecih
po zaključku odpiranja vlog, ki se bo pričelo
4. 3. 2011.
12. Dodatne informacije: dodatne informacije so na voljo na spletni strani JAK,
www.jakrs.si, na elektronskem naslovu:
gp.jakrs@jakrs.si oziroma pri strokovni
svetovalki JAK, vsak delavnik med 10. in
12. uro: Tjaša Urankar, tel. 01/369-58-25,
tjasa.urankar@jakrs.si.
Javna agencija za knjigo
Republike Slovenije
Št. 5100-2/2011-1
Ob-1168/11
Na podlagi 126. člena Pravilnika
o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja
in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11) in v zvezi
z 12. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 –
uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1
in 112/07), Zakona o ratifikaciji Sporazuma
med Vlado Republike Slovenije in Vlado
Ljudske Republike Kitajske o znanstvenem
in tehnološkem sodelovanju (Uradni list RSMP, št. 3/94), Protokola osmega zasedanja
skupne komisije za znanstveno in tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Ljudsko republiko Kitajsko (5. junij
2009, Ljubljana, Republika Slovenija), Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000
Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje
znanstvenoraziskovalnega sodelovanja
med Republiko Slovenijo
in Ljudsko republiko Kitajsko
v letih 2011–2013
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska
cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in kitajskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte (v nadaljevanju:
bilateralne projekte) v letih 2011–2013 na
skupno dogovorjenih področjih:
– naravoslovno-matematične vede;
– tehniške vede;
– biotehniške vede;
– medicinske vede;
– družboslovne vede;
– humanistika.
Bilateralni projekti trajajo dve leti.
V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenije in Ljudska republika Kitajska.
3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni
poziv/razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki
– so vpisani v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti v Republiki
Sloveniji oziroma v register zasebnih raziskovalcev (oboje pri agenciji), ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in predpisi
agencije; ter
– izvajajo s strani agencije financirane
programe dela javnih raziskovalnih organi-

zacij ali s strani agencije financirane oziroma sofinancirane projekte temeljnega ali
aplikativnega raziskovanja, ali odobrene
mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na
področju raziskav in tehnološkega razvoja), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja
raziskav.
4. Cilji javnega razpisa
Cilj javnega razpisa je okrepiti znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Ljudsko republiko Kitajsko, povečati mobilnost slovenskih
raziskovalcev in število gostovanj vrhunskih
kitajskih raziskovalcev v Sloveniji, ter povečati število prijav slovenskih in kitajskih
raziskovalcev na razpise okvirnih programov Evropske unije na področju raziskav in
tehnološkega razvoja.
5. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa
Slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta mora izpolnjevati pogoje za
vodjo raziskovalnega projekta, kot jih določa
Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega
projekta (Uradni list RS, št. 41/09).
Pri bilateralnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav. Slovenski in
kitajski vodja morata vložiti prijavi praviloma
istočasno in na način, ki ga določata pristojni instituciji (v Ljudski republiki Kitajski:
Ministrstvo za znanost in tehnologijo, Oddelek za mednarodno sodelovanje Ljudske
republike Kitajske, spletna stran. http://www.
most.gov.cn). Kontaktna oseba na kitajski
strani je g. Luo Qing, e-mail: luoq@most.cn.
Kitajski razpis je objavljen na spletni strani,
http://www.most.cn.
6. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje
Prednostni seznam prijav za sofinanciranje pripravi s strani agencije imenovana strokovna komisija, pri čemer upošteva
ovrednotenje bilateralnega projekta po Metodologiji ocenjevanja prijav za (so)financiranje raziskovalne dejavnosti v letu 2011 (razpisi v letu 2010), poglavje J – Mednarodno
znanstveno sodelovanje, št. 6319-1/2010-1
z dne 31. 3. 2010.
Finančno ovrednoten izbor prijav za sofinanciranje bo dogovorjen na zasedanju pristojnega mednarodnega organa (Skupna
komisija za znanstveno in tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Ljudsko
republiko Kitajsko, v nadaljnjem besedilu:
skupna komisija), ki bo predvidoma potekalo
konec junija 2011. Sklep o izboru prijav za
sofinanciranje izda direktor agencije na podlagi izbora skupne komisije, ki ga je dolžan
upoštevati.
7. Okvirna višina sredstev razpisa in (so)
financiranje projektov
Predvideni obseg sredstev za realizacijo
tega razpisa v celotni razpisni dobi 2011–2013
znaša okvirno 125.000,00 EUR.
Sofinanciranje v letih 2011–2013 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije
za navedeni leti ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu.
Agencija bo sofinancirala:
– mednarodne prevozne stroške v znesku najugodnejšega letalskega prevoza za
slovenske raziskovalce ob obiskih v Ljudski
republiki Kitajski;
– stroške bivanja za kitajske raziskovalce
ob obiskih v Republiki Sloveniji v Domovih
podiplomcev; v primeru obiskov izven Ljub
ljane oziroma Maribora ali v primeru zase-
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denosti Domov podiplomcev ob obiskih do
14 dni stroške bivanja v hotelu B kategorije
(***), vendar največ do 100 EUR dnevno, ob
daljših obiskih pa stroške bivanja največ do
1.252 EUR mesečno;
– dnevnice za kitajske raziskovalce ob
obiskih v Republiki Sloveniji do višine določene v veljavni uredbi (Uredba o višini
povračil stroškov v zvezi z delom in drugih
dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, Uradni list RS, št. 140/06 ter 76/08, v nadaljevanju: uredba), tj. 21,39 EUR in lokalni
prevoz (javni) od kraja namestitve do kraja
raziskovalne organizacije.
Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po zaključku obiska. Izbrane raziskovalne organizacije kitajskim raziskovalcem,
ne glede na dolžino bivanja (kratki ali dolgi obiski), izplačajo akontacijo dnevnic ob
prihodu v Slovenijo v enkratnem znesku,
v višini dnevnic po uredbi za čas trajanja
obiska. Slovenski prijavitelj sam poskrbi za
kritje stroškov za svoje zdravstveno zavarovanje.
8. Predvideni čas izvajanja razpisa je od
1. julija 2011 do 30. junija 2013.
9. Rok za predložitev prijav in način predložitve ter opremljenost prijav
9.1. Oddaja prijave z digitalnim podpisom
Prijava na javni poziv se izpolni in odda
kot Prijavna vloga na obrazcu ARRS-BICN-JR-Prijava/2011 na spletni portal ARRS
eObrazci. Oddana prijava je popolna, če je
opremljena z obema digitalnima podpisoma (zastopnik oziroma pooblaščena oseba
prijavitelja (RO) in prijavitelj-raziskovalec).
Prijave morajo biti oddane do vključno 31. 3.
2011 do 12. ure. Prijaviteljem svetujemo,
da zaradi možne obremenjenosti strežnika
prijave ne oddajajo zadnji dan razpisnega
roka.
9.2. Oddaja prijave brez digitalnega podpisa
V primeru, ko prijavitelj in/ali prijaviteljraziskovalec nimata digitalnega potrdila, se
prijava odda v elektronski obliki kot nepodpisana (na spletni portal ARRS eObrazci) in
v pisni obliki, ki mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom zastopnika oziroma
pooblaščene osebe prijavitelja (RO) in prijavitelja-raziskovalca, in žigom RO.
Obe obliki prijave, elektronska in pisna,
morata biti vsebinsko popolnoma enaki.
Pisne prijave je treba dostaviti v zaprtih
ovojnicah z oznako »Ne odpiraj, prijava na
Javni razpis za sofinanciranje znanstveno
raziskovalnega sodelovanja med Republiko
Slovenijo in Ljudsko republiko Kitajsko v letih 2011–2013« in obvezno oznako prijave
(ARRS-BI-CN-JR-Prijava/2011) ter z nazivom in naslovom prijavitelja, na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS,
Tivolska 30, 1000 Ljubljana.
Za pravočasne se štejejo prijave, ki so
v roku oddane v pisni in elektronski obliki.
Prijava je oddana pravočasno, če je oddana
na spletni portal ARRS eObrazci in prispe
v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS do 31. 3. 2011 do
12. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po pošti iz Slovenije
do 31. 3. 2011 do 12. ure (poštni žig).
9.3. Popolnost prijave
Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpisanem obrazcu in v predpisani
obliki (točka 9.1. – oddaja prijave z digitalnim
podpisom – elektronska oblika; točka 9.2. –
oddaja prijave brez digitalnega podpisa –

elektronska in pisna oblika;) ter vsebuje vse
zahtevane podatke, kot jih določa ta javni
poziv. Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu s Pravilnikom o postopkih (so)
financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list
RS, št. 4/11).
Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijav ne
bo obravnavala in bodo neodprte vrnjene
prijaviteljem.
10. Datum odpiranja prijav: odpiranje
prijav bo predvidoma 4. 4. 2011 ob 10. uri,
v prostorih agencije.
11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: o izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni predvidoma do konca julija 2011.
12. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
Javni razpis in prijavni obrazci bodo od
dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije objavljeni na spletni
strani agencije, www.arrs.si, zainteresirani
pa jih lahko dvignejo tudi na agenciji, v enoti
za mednarodno sodelovanje.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
dobijo interesenti na agenciji pri Fani Rožič
Novak, po tel. 01/400-59-50, vsak delavnik
od 9. do 12. ure, ali po e-pošti: fani.rozicnovak@arrs.si.
Javna agencija
za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije
Št. 5100-1/2011-1
Ob-1169/11
Na podlagi 126. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti
(Uradni list RS, št. 4/11) in v zvezi z 12. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1 in
112/07), Zakonom o ratifikaciji Sporazuma
o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Argentine (Uradni list RS-MP,
št. 10/99) ter Protokolom šestega zasedanja
skupnega slovensko-argentinskega odbora
za znanstveno in tehnološko sodelovanje
(podpisan 18. marca 2009), Javna agencija
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana,
objavlja
javni razpis
za sofinanciranje
znanstvenoraziskovalnega sodelovanja
med Republiko Slovenijo
in Republiko Argentino
v letih 2012–2014
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska
cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in
argentinskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte (v
nadaljevanju: bilateralne projekte) v letih
2012–2014.
Bilateralni projekti trajajo tri leta.
V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenije in Republika Argentina.
3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni
poziv/razpis
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Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki
– so vpisani v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti v Republiki
Sloveniji oziroma v register zasebnih raziskovalcev (oboje pri agenciji), ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in predpisi
agencije; ter
– izvajajo s strani agencije financirane
programe dela javnih raziskovalnih organizacij ali s strani agencije financirane oziroma sofinancirane projekte temeljnega ali
aplikativnega raziskovanja, ali odobrene
mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na
področju raziskav in tehnološkega razvoja), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja
raziskav.
4. Cilji javnega razpisa
Cilj javnega razpisa je okrepiti znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Republiko
Argentino, povečati mobilnost slovenskih
raziskovalcev in število gostovanj vrhunskih
argentinskih raziskovalcev v Sloveniji, ter
povečati število prijav slovenskih in argentinskih raziskovalcev na razpise okvirnih
programov Evropske unije na področju raziskav in tehnološkega razvoja.
5. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa
Slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta mora izpolnjevati pogoje za
vodjo raziskovalnega projekta, kot jih določa
Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega
projekta (Uradni list RS, št. 41/09).
Pri bilateralnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav. Slovenski in
argentinski vodja morata vložiti prijavi praviloma istočasno in na način, ki ga določata pristojni instituciji (v Republiki Argentini:
Dirección Nacional de Relaciones Internacionales, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, http://www.
mincyt.gob.ar; kontaktna oseba na argentinski strani je ga. Silvina Bidart, e-mail: sbidart@mincyt.gov.ar).
6. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje
Prednostni seznam prijav za sofinanciranje pripravi s strani agencije imenovana strokovna komisija, pri čemer upošteva
ovrednotenje bilateralnega projekta po Metodologiji ocenjevanja prijav za (so)financiranje raziskovalne dejavnosti v letu 2011 (razpisi v letu 2010), poglavje J – Mednarodno
znanstveno sodelovanje, št. 6319-1/2010-1
z dne 31. 3. 2010.
Finančno ovrednoten izbor prijav za sofinanciranje bo dogovorjen na zasedanju
pristojnega mednarodnega organa (Skupna komisija za znanstveno in tehnološko
sodelovanje med Republiko Slovenijo in Republiko Argentino, v nadaljnjem besedilu:
skupna komisija), ki bo predvidoma potekalo
ob koncu leta 2011. Sklep o izboru prijav za
sofinanciranje izda direktor agencije na podlagi izbora skupne komisije, ki ga je dolžan
upoštevati.
7. Okvirna višina sredstev razpisa in (so)
financiranje projektov
Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega razpisa v celotni razpisni dobi 2012–2014 znaša okvirno
120.000,00 EUR.
Sofinanciranje v letih 2012–2014 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije
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za navedena leta ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu.
Agencija bo sofinancirala:
– mednarodne prevozne stroške v znesku najugodnejšega letalskega prevoza za
slovenske raziskovalce ob obiskih v Republiki Argentini;
– stroške bivanja za argentinske raziskovalce ob obiskih v Sloveniji v Domovih
podiplomcev; v primeru obiskov izven Ljub
ljane oziroma Maribora ali v primeru zasedenosti Domov podiplomcev ob obiskih do
14 dni stroške bivanja v hotelu B kategorije
(***), vendar največ do 100 EUR dnevno, ob
daljših obiskih pa stroške bivanja največ do
1.252 EUR mesečno;
– dnevnice za argentinske raziskovalce
ob obiskih v Sloveniji do višine določene
v veljavni uredbi (Uredba o višini povračil
stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov,
ki se ne vštevajo v davčno osnovo, Uradni
list RS, št. 140/06 ter 76/08, v nadaljevanju:
uredba), tj. 21,39 EUR;
Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po zaključku obiska. Izbrane raziskovalne organizacije argentinskim raziskovalcem, ne glede na dolžino bivanja (kratki ali
dolgi obiski), izplačajo akontacijo dnevnic
ob prihodu v Slovenijo v enkratnem znesku,
v višini dnevnic po uredbi za čas trajanja
obiska. Slovenski prijavitelj sam krije stroške
za svoje zdravstveno zavarovanje.
8. Predvideni čas izvajanja razpisa je od
1. januarja 2012 do 31. decembra 2014.
9. Rok za predložitev prijav in način predložitve ter opremljenost prijav
Prijava na javni poziv se izpolni in odda
kot Prijavna vloga na obrazcu ARRS-BIAR-JR-Prijava/2011 na spletni portal ARRS
eObrazci. Oddana prijava je popolna, če je
opremljena z obema digitalnima podpisoma
(zastopnik oziroma pooblaščena oseba prijavitelja (RO) in prijavitelj-raziskovalec). Prijave
morajo biti oddane do vključno 2. 8. 2011 do
12. ure. Prijaviteljem svetujemo, da zaradi
možne obremenjenosti strežnika prijave ne
oddajajo zadnji dan razpisnega roka.
9.2. Oddaja prijave brez digitalnega podpisa
V primeru, ko prijavitelj in/ali prijaviteljraziskovalec nimata digitalnega potrdila, se
prijava odda v elektronski obliki kot nepodpisana (na spletni portal ARRS eObrazci) in
v pisni obliki, ki mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom zastopnika oziroma
pooblaščene osebe prijavitelja (RO) in prijavitelja-raziskovalca, in žigom RO.
Obe obliki prijave, elektronska in pisna,
morata biti vsebinsko popolnoma enaki.
Pisne prijave je treba dostaviti v zaprtih
ovojnicah z oznako »Ne odpiraj, prijava na
Javni razpis za sofinanciranje znanstveno
raziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Argentino v letih 2012–2014« in obvezno oznako prijave
(obrazec ARRS-BI-AR-JR-Prijava/2011) ter
z nazivom in naslovom prijavitelja, na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, Tivolska 30, 1000 Ljubljana.
Za pravočasne se štejejo prijave, ki so
v roku oddane v pisni in elektronski obliki.
Prijava je oddana pravočasno, če je oddana
na spletni portal ARRS eObrazci in prispe
v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS do 2. 8. 2011 do 12. ure.
Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po pošti iz Slovenije do 2. 8.
2011 do 12. ure (poštni žig).
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9.3. Popolnost prijave
Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpisanem obrazcu in v predpisani
obliki (točka 9.1. – oddaja prijave z digitalnim
podpisom – elektronska oblika; točka 9.2. –
oddaja prijave brez digitalnega podpisa –
elektronska in pisna oblika;) ter vsebuje vse
zahtevane podatke, kot jih določa ta javni
poziv. Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu s Pravilnikom o postopkih (so)
financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list
RS, št. 4/11).
Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijav ne
bo obravnavala in bodo neodprte vrnjene
prijaviteljem.
10. Datum odpiranja prijav: odpiranje
prijav bo predvidoma 5. 8. 2011 ob 10. uri,
v prostorih agencije.
11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: o izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni predvidoma do konca leta 2011.
12. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
Javni razpis in prijavni obrazci bodo od
dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije objavljeni na spletni
strani agencije, www.arrs.si, zainteresirani
pa jih lahko dvignejo tudi na agenciji, v enoti
za mednarodno sodelovanje.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
dobijo interesenti na agenciji pri Katarini
Seršen, po tel. 01/400-59-69, vsak delavnik
od 9. do 12. ure, ali na e-pošto: katarina.sersen@arrs.si.
Javna agencija
za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije
Št. 430-35/2010-3
Ob-1133/11
Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, Postojna, na podlagi 44. člena Uredbe o stvarnem premoženjem države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 100/09 in
49/10) objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin z javnim
zbiranjem ponudb
I. Prodajalec: Občina Postojna, Ljub
ljanska cesta 4, 6230 Postojna.
II. Predmet prodaje:
1. garaža, v izmeri 28,14 m2, v večstanovanjski stavbi, na naslovu Kidričevo naselje 24, Postojna, ki leži na parc. št. 3343,
vpisani v zemljiškoknjižni vložek št. 3342/24,
k.o. Postojna, izklicna cena: 8.400,00 EUR;
2. nepremičnina par. št. 1801, gozd, 4. razred, v izmeri 1158 m2, vpisana v zemljiško
knjižnem vložku št. 156, k.o. Bukovje; izklicna cena: 30.000,00 EUR.
Zemljišče se nahaja v območju z osnovno namensko rabo: PREDJAMA PJ 03/3–
Predjama - grapa, območje stavbnih zemljišč, površine za turizem;
3. poslovni prostor – lokal, v izmeri
13,19 m2, v pritličju poslovno-stanovanjske
stavbe, na naslovu Ljubljanska cesta 11,
Postojna, ki leži na parc. št. 3605/10, vpisani
v zemljiškoknjižnem vložku št. 372, k.o. Postojna; izklicna cena 10.100,00 EUR;
4. nepremičnina parc. št. 2850/8, travnik,
4. razred, v izmeri 5.100 m2, dvorišče, v izmeri 265 m2, gospodarsko poslopje, v izmeri
53 m2, pašnik, 2. razred, v izmeri 932 m2,
gospodarsko poslopje, v izmeri 32 m2, in

pašnik, 2. razred, v izmeri 712 m2, vpisana
v zemljiškoknjižnem vložku št. 230, k.o. Orehek, izklicna cena: 92.222,00 EUR.
Nepremičnina se nahaja v območju
z osnovno namensko rabo: Orehek OR 01/4,
in sicer v območju stavbnih zemljišč, v pretežnem delu območje stanovanj, v manjšem
delu pa območje zelenih površin.
5. gostinski lokal z neto koristno površino, v izmeri 251,91 m2, ki se nahaja v objektu Podjetniški inkubator Perspektiva v obrtni
coni Veliki Otok, ki leži na parc. št. 1449/18,
vpisani v zemljiškoknjižnem vložku št. 698,
k.o. Zagon; izklicna cena: 115.600,00 EUR.
Nepremičnina je opredeljena kot samostojna enota z lastnim in servisnim vhodom
ter možnostjo zunanje terase. Območje,
kjer se nepremičnina nahaja, je urejeno
z Občinskim lokacijskim načrtom Veliki
Otok (Uradni list RS, št. 89/04) in je namenjeno za poslovno obrtno dejavnost.
Etažna lastnina še ni urejena, predmetni
poslovni prostor ni vpisan v zemljiški knjigi.
Objekt v katerem se lokal nahaja, je bil leta
2007 adaptiran, gostinski lokal je urejen
v podaljšani tretji gradbeni fazi. Lokal ima
priključke za vodovodno, telefonsko in električno napeljavo ter priključke za ogrevanje in prezračevanje.
6. nepremičnina parc. št. 121/1, sadovnjak, v izmeri 534 m2 in travnik, v izmeri 1.068 m2 ter parc. št. 121/4, neplodno,
v izmeri 644 m2, obe vpisani v zemljiško
knjižnem vložku št. 84, k.o. Zalog. Na parc.
št. 121/4, stoji star stanovanjski objekt, ki
katastrsko ni vrisan, po zahodnem delu
te parcele pa poteka tudi dostopna pot do
parc. št. 120/3, k.o. Zalog; izklicna cena za
prodajo nepremičnine je 60.000,00 EUR,
od tega 40% vrednosti za nepremičnino,
s parc. št. 121/4, preostalo pa za nepremičnino, s parc. št. 121/1. Izklicna cena vključuje DDV v višini 20% (od 60% dela kupnine), kupec pa plača tudi davek na promet
nepremičnin za preostali del kupnine (od
40% kupnine).
III. Prodajni pogoji:
1. Nepremičnine se bodo prodajale za
najmanj izklicno ceno.
2. Izklicna cena nepremičnin ne vključuje
2% davka na promet nepremičnin oziroma
20% davka na dodano vrednost, ki ga plača
kupec.
3. Nakup bo potekal po načelu videno –
kupljeno, kasnejše uveljavljanje zahtevkov
zaradi napak ne bo upoštevano.
4. Osnovni kriterij in merilo za najugodnejšo ponudbo je cena.
5. Kot ponudniki lahko sodelujejo domače in tuje fizične in pravne osebe, ki imajo
pravico pridobivati nepremičnine v Republiki
Sloveniji skladno z veljavno zakonodajo.
6. Ponudniki jamčijo resnost ponudbe
z vplačilom varščine v višini 10% izklicne
cene nepremičnine na račun Občine Postojna, št. 01294-0100016345, s pripisom v rubriko »vrsta posla«, na prvi dve mesti 88.
Izbranemu ponudniku bo varščina brez
obresti všteta v kupnino za predmetno nepremičnino, neuspelim ponudnikom bo varščina brez obresti vrnjena v roku 8 dni od
izdaje sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.
7. Izbrani ponudnik plača še stroške notarja in stroške vpisa v zemljiško knjigo.
8. Kupnino je izbrani ponudnik dolžan
plačati v roku 8 dni po prejemu računa, ki
se ga izstavi po podpisu pogodbe. Plačilo
celotne kupnine v prej določenem roku je
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bistvena sestavina pravnega posla. V primeru, da se plačilo ne izvede v roku, se
pogodba razdre, varščina pa zadrži.
9. Prodajalec izda kupcu zemljiško
knjižno dovolilo za vknjižbo lastninske pravice na predmetni nepremičnini po plačilu
celotne kupnine in drugih dajatev.
IV. Vsebina ponudbe:
Ponudba za nakup nepremičnine mora
vsebovati naslednje:
– podatke o ponudniku s točnim naslovom, če je ponudnik fizična oseba,
– firmo in sedež ponudnika, če je ponudnik pravna oseba,
– matično in davčno številko ponudnika,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu za
fizične osebe,
– izpis iz sodnega registra, ki ne sme biti
starejši od 30 dni in izkazuje dejansko stanje
za pravne osebe oziroma priglasitveni list
DURS za samostojne podjetnike,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
za pravne osebe in s.p.,
– navedbo nepremičnine in ponujeno
ceno,
– dokazilo o vplačilu varščine,
– pisno izjavo ponudnika, da sprejema
vse razpisne pogoje,
– številko transakcijskega oziroma osebnega računa ponudnika za morebitno vračilo
vplačane varščine.
Ponudniki so dolžni ponudbo oddati na
obrazcih razpisne dokumentacije, ki jo lahko brezplačno dvignejo na sedežu občine
(sprejemno-informacijska pisarna, pisarna
št. 3/2) ali prejmejo v elektronski obliki na
podlagi povpraševanja, ki ga posredujejo
na elektronski naslov: obcina@postojna.si,
z navedbo zaporedne številke nepremičnine iz tega razpisa za katero želijo razpisno
dokumentacijo.
Podrobni podatki glede nepremičnin in
možnosti ogleda so na voljo na naslovu prodajalca ali na tel. 05/7280-724 (kontaktna
oseba: Bernarda Ugovšek Biščak).
V. Postopek zbiranja ponudb in izbire
najugodnejšega ponudnika:
1. Pisne ponudbe v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine pod točko ____« naj ponudniki
oddajo v sprejemno-informacijski pisarni
Občine Postojna (pritličje, pisarna št. 3/2)
ali pošljejo priporočeno na naslov: Občina
Postojna, Ljubljanska 4, 6230 Postojna. Na
hrbtni strani ovojnice morata biti označena
naziv in naslov pošiljatelja.
2. Rok za zbiranje ponudb je vključno do
18. 2. 2011, do 12. ure. Upoštevale se bodo
le ponudbe, ki bodo do tega roka prispele na
naslov prodajalca.
3. Prepozno prispele ponudbe, ponudbe
pod izklicno ceno in ponudbe, ki ne bodo
izpolnjevale vseh razpisnih in drugih navedenih pogojev, ne bodo upoštevane. Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo
ponudb iz 2. točke bodo zapečatene vrnjene
ponudniku.
4. Ponudba ponudnika mora biti veljavna
najmanj 60 dni od oddaje ponudbe.
5. Najugodnejši ponudnik bo izbran najkasneje v roku 10 dni po izteku roka za
zbiranje ponudb. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni najpozneje v 15 dneh po sprejemu
odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika.
Izbrani ponudnik bo moral s prodajalcem
skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje
v 15 dneh po pravnomočnosti sklepa o izbiri.
V primeru, da ponudnik ne sklene pogodbe
v navedenem roku, se šteje, da je odstopil

od namere za sklenitev pogodbe in v tem
primeru se vplačana garancija za resnost
ponudbe (varščina) ne vrne.
6. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje je izključena oziroma lahko pooblaščena oseba s soglasjem župana ustavi
začeti postopek. Prodajalec lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi
postopek prodaje, ne da bi za to navedel
razloge. Ob morebiti ustavitvi postopka se
vplačane varščine vrnejo ponudnikom.
Občina Postojna
Št. 610-6/2011-5
Ob-1139/11
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS,
št. 77/07, 56/08, 94/09 in 4/10) ter v skladu
s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in
kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10)
in Pravilnikom o strokovnih komisijah (Uradni
list RS, št. 109/02, 25/04 in 104/05) Mestna
občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana (v
nadaljevanju: MOL), objavlja
javni razpis
za izbor projektov v okviru
programa Ljubljana – svetovna
prestolnica knjige 2010
(v nadaljevanju Javni razpis SPK 2011,
oznaka JR SPK2011)
Naziv in sedež naročnika: Mestna občina
Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana (v
nadaljevanju: MOL).
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je izbor projektov, ki
bodo izvedeni v okviru programa Ljubljana –
svetovna prestolnica knjige 2010, ki se bodo
odvijali na območju Mestne občine Ljubljana
(MOL), Republike Slovenije in v zamejstvu
v letu 2011. Ljubljana bo nosilka Unescovega naslova svetovna prestolnica knjige do
23. aprila 2011. Ljubljana je tudi kandidatka
za pridobitev Unescovega naslova »mesto
literature«, zato bomo nadaljevali s projekti
promocije knjige in branja.
Poziv se nanaša na izbor projektov za
naslednje programske sklope:
A) Literarni festival: Literature svetovnih
celin;
B) Rastem s knjigo za srednješolce;
C) Knjige za vsakogar;
D) Knjiga in mesto.
Skladno z Dogovorom o sodelovanju
med MOL, Ministrstvom za kulturo Republike Slovenije (v nadaljevanju MK RS) in
Javno agencijo za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju: JAK) z dne 6. 5. 2009
pri izvedbi projekta Ljubljana – svetovna
prestolnica knjige 2010 (LSPK), bosta JAK
in MOL sofinancirala projekte LSPK za leto
2011.
2. Cilji razpisa
MOL in JAK bosta podpirala projekte
v okviru programa Ljubljana – svetovna
prestolnica knjige 2010 v skladu z naslednjimi cilji:
– da se z izvajanjem dejavnosti, povezanih s knjigo in branjem, promovirajo načela
svobode izražanja, objavljanja in širjenja informacij, kot jih zagovarjajo Unesco, Deklaracija o človekovih pravicah in Florentinski
sporazum;
– da se v tem obdobju izvedejo kakovostni in prepoznavni projekti s področij knjige
in razvijanja bralne kulture, še posebej takšni, ki izkazujejo možnosti kontinuirane-
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ga izvajanja tudi po obdobju, ki ga določa
razpis;
– da se poveča dostopnost knjige in dvigne raven bralne kulture;
– da se izvedejo kakovostni projekti razvijanja bralne kulture za različne ciljne skupine prebivalstva in se tako spodbudi interes
za branje ter se hkrati prednostno promovira
slovenske avtorje;
– da se izvedejo kakovostne literarne
prireditve z mednarodnim značajem, ki bodo
prispevale k zbliževanju svetovnih kultur in
da se hkrati promovirata kakovostno leposlovje in humanistika;
– da se poveča obseg kakovostnih programov razvijanja bralne kulture v slovenskih splošnih knjižnicah in zviša odstotek
vpisanih članov v splošne knjižnice;
– da se izvedejo projekti, ki povezujejo avtorje, založnike, knjigarne, knjižnice in
šole v promociji knjige in branja ter se tako
postavijo temelji za trajnostni razvoj slovenske knjige.
3. Področja razpisa
Razpis obsega projekte po naslednjih
programskih sklopih:
A) Literarni festival: literature svetovnih
celin;
B) Rastem s knjigo za srednješolce;
C) Knjige za vsakogar;
D) Knjiga in mesto.
4. Opredelitev področij
A) Literarni festival: Literature svetovnih
celin, april 2011
Literarni festival bo usmerjen v promoviranje in srečevanje literatur svetovnih celin, soočenje različnih sodobnih književnih
zvrsti ter v vprašanja položaja književnosti
v sodobni družbi. V okviru festivala bodo
izšle posebne knjižne izdaje domačih in
tujih avtorjev v visokih nakladah, ki bodo
cenovno široko dostopne. Literarni festival
bo promoviral literaturo in branje, spodbujal
medkulturni dialog, spoznavanje sodobne
ustvarjalnosti književnih ustvarjalcev različnih kulturnih okolij ter večanje dostopnosti
knjige.
Izvedbo literarnega festivala Literature
svetovnih celin bosta sofinancirala MOL in
JAK.
B) Rastem s knjigo za srednješolce
S projektom Rastem s knjigo za srednješolce bosta MOL in JAK sistematično
spodbujala razvoj bralne kulture pri različnih
ciljnih skupinah prebivalstva. S projektom
Rastem s knjigo za srednješolce želi JAK
spodbuditi dostopnost raznovrstnega, kakovostnega in izvirnega mladinskega leposlovja, promovirati vrhunske domače ustvarjalce
mladinskega leposlovja, spodbuditi motivacijo za branje pri srednješolcih in njihovo
obiskovanje splošnih knjižnic, spodbuditi izvirno ustvarjalnost na področju mladinskega
leposlovja, motivirati založnike k večjemu
vključevanju sodobnih slovenskih piscev
v založniške programe za mladino ter povečati delež izdanega izvirnega slovenskega
mladinskega leposlovja.
Izvedbo programskega sklopa Rastem
s knjigo za srednješolce bo sofinanciral
JAK.
C) Knjige za vsakogar, april–december
2011
S projektom Knjige za vsakogar bosta
MOL in JAK najširšemu krogu bralcev na
celotnem območju Slovenije in v zamejstvu
zagotovila cenovno ugodna in široko dostopna kakovostna knjižna dela s področja leposlovja, humanistike in stripa, promovirala
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kakovostno knjižno produkcijo in spodbujala
zavest o knjigi kot vrednoti, ki spremlja človeka skozi vsa življenjska obdobja.
Projekt s povezovanjem založnikov, knjigarn in knjižnic uvaja nove prakse bralne
kulture.
Izvedbo programskega sklopa Knjige za
vsakogar bosta sofinancirala MOL in JAK.
Področje izdaje knjig v okviru projekta
Knjige za vsakogar obsega naslednje kategorije:
a) sodobna prozna dela, pesniške zbirke,
eseji in humanistika;
b) izvirna in prevodna dela s področja
mladinske književnosti;
c) strip za otroke, mladino in odrasle;
d) izvirne slikanice slovenskih avtorjev
in ilustratorjev;
e) slikanica na temo bobra Bora slovenskega avtorja in ilustratorja (navezava na
festival Bobri – ljubljanski festival kulturnoumetnostne vzgoje ter lik bobra Bora v oddaji TV Slovenija Križ kraž).
D) Knjiga in mesto, april – december
2011
Podpora kakovostnim in inovativnim programom promoviranja knjige in branja s poudarkom na oživitvi javnih površin v mestu.
Posebna pozornost bo namenjena knjigi kot
pomembni nosilki socialne kohezivnosti, in
sicer s prikazom dobrih praks pri izboljševanju dostopnosti knjig za ranljive skupine
prebivalstva, manjšine, otroke in socialno
ogrožene skupine prebivalstva. V tem sklopu se predvideva tudi podpora programom
knjigarn v smeri živih kulturnih središč.
5. Pomen izrazov in upravičenost stroškov
Nevladne in zasebne kulturne organizacije s statusom pravne osebe so društva,
ustanove in druge nevladne organizacije ter
zasebni zavodi in gospodarske organizacije,
ki delujejo na področjih razpisa.
Javni zavodi so pravne osebe, registrirane za opravljanje javne službe s področja
visokega šolstva in humanističnih znanosti.
Javni zavodi s področja kulture niso upravičeni do sodelovanja na javnem razpisu.
Posamezniki so avtorji, ki delujejo na področjih poziva.
Samozaposleni v kulturi so fizične osebe, ki samostojno delujejo na področjih razpisa in so vpisani v razvid pri ministrstvu,
pristojnem za kulturo.
Projekt je posamična aktivnost kulturnih
izvajalcev, ki je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota, skladna z javnim
interesom, in bo v celoti izveden v obdobju
od aprila do 31. decembra 2011.
Predlagatelj projekta je odgovorni nosilec projekta.
Izbrani izvajalec projekta bo v pogodbi
naveden kot pogodbena stranka.
Neupravičene stroške projekta nosi izvajalec.
Stroški, ki so upravičeni za sofinanciranje s strani MOL in JAK, so sestavljeni
izključno iz upravičenih stroškov, navedenih v prijavi predlagatelja. Upravičeni stroški
projekta so tisti, ki so:
– nujno potrebni za uspešno izvedbo
projekta in so vezani izključno na izvedbo
projekta,
– opredeljeni v prijavi predlagatelja,
– skladni z načeli dobrega finančnega
poslovanja, zlasti glede cenovne primernosti
in stroškovne učinkovitosti,
– prepoznavni in preverljivi,
– podprti z izvirnimi dokazili,
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– niso in ne bodo financirani od drugih
sofinancerjev projekta oziroma ta delež ne
bo presegel deleža, določenega v 6. točki
razpisa.
Upravičeni stroški na področju A) Literarni festival: Literature svetovnih celin in
E) Knjiga in mesto so:
– avtorski honorarji (za avtorje, moderatorje, prevajalce, urednike, lektorje …),
– stroški organizacije (najemnina, honorarji, poštnina, dnevnice, potni stroški …),
– stroški promocije (oglasi, dodatna promocijska gradiva …).
Za knjižna dela v okviru Literarnega festivala:
– avtorski honorarji (avtorji besedil, prevajalci, ilustratorji, lektorji, plačila avtorskih
pravic v tujino …),
– tiskarska priprava in tisk,
– stroški uredniškega dela,
– stroški distribucije.
Upravičeni stroški na področju B) Rastem s knjigo za srednješolce
– avtorski honorarji (avtorji besedil, ilustratorji),
– tiskarska priprava in tisk,
– stroški uredniškega dela.
Upravičeni stroški na področju C) Knjige
za vsakogar so:
– avtorski honorarji (avtorji besedil, prevajalci, ilustratorji, lektorji, plačila avtorskih
pravic v tujino),
– tiskarska priprava in tisk,
– stroški uredniškega dela,
– stroški distribucije.
Finančna uravnoteženost pomeni, da
se predvideni odhodki in prihodki projekta,
prikazani v finančni zgradbi, ujemajo (odhodki = prihodki).
6. Pogoji za sodelovanje na razpisu
6.1. Pogoji razpisa
6.1.1. Na razpis za sklop A) Literarni festival: Literature svetovnih celin se lahko
prijavijo predlagatelji projektov (upravičene
osebe), ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so nevladne kulturne organizacije
s statusom društva ali zavoda, gospodarske organizacije, ki so registrirane za opravljanje kulturne dejavnosti (šifra kategorije
po Standardni klasifikaciji dejavnosti – R)
ali založniške dejavnosti (šifra kategorije po
Standardni klasifikaciji dejavnosti – JP58)
na področju Republike Slovenije in/ali v zamejstvu (obvezno dokazilo: izjava o registraciji; v primeru, da MOL in JAK naknadno
zahtevata originalno potrdilo, ga mora prijavitelj dostaviti v zahtevanem roku),
– da so v obdobju 2008–2010 letno izvedli literarni festival z mednarodno udeležbo (obvezna dokazila: medijski odzivi,
programska knjiga, najave),
– da bodo Literarni festival: Literature
svetovnih celin izvedli v Ljubljani v aprilu
2011 in bo trajal najmanj deset dni ter imel
najmanj deset festivalskih dogodkov kot zaključene celote,
– da bodo v okviru Literarnega festivala:
Literature svetovnih celin zagotovili ustrezno udeležbo uveljavljenih avtorjev iz vsega
sveta,
– da bodo izdali najmanj 5 knjižnih del
v nakladi najmanj 5.000 izvodov v slovenskem jeziku ter po kar najbolj dostopnih
cenah (najvišja prodajna cena posamezne
knjige je 5 EUR (z DDV):
1. pri nakladi 5.000 izvodov zaprošeni znesek sofinanciranja ne sme presegati
70% celotne predvidene vrednosti prijavlje-

nega projekta in hkrati ne sme presegati
6.000 EUR na naslov,
2. pri nakladi 8.000 izvodov zaprošeni znesek sofinanciranja ne sme presegati
70% celotne predvidene vrednosti prijavljenega projekta in hkrati ne sme presegati
10.000 EUR na naslov,
3. pri nakladi 12.000 izvodov zaprošeni znesek sofinanciranja ne sme presegati 70% celotne predvidene vrednosti prijavljenega projekta in hkrati ne presegati
15.000 EUR na naslov;
– izjavljajo, da bodo v primeru izbora
njihovega projekta stimulativno ovrednotili
delo avtorja besedila/avtorja ilustracij/prevajalca,
– izjavljajo, da so v primeru razprodane
knjige pripravljeni knjigo v dogovoru z MOL
in JAK ponatisniti, kar se opredeli v dodatku
k pogodbi o sofinanciranju,
– da zaprošeni znesek sofinanciranja
celotnega projekta literarnega festivala ne
presega 70% celotne predvidene vrednosti
prijavljenega projekta in hkrati ne presega
300.000,00 EUR,
– da je prijavljen projekt finančno uravnotežen (odhodki = prihodki),
– da so prijavili isti projekt le na enem
sklopu razpisa,
– so v celoti in v pogodbenem roku izpolnili vse svoje morebitne druge pogodbene
obveznosti do MOL in JAK.
6.1.2. Na razpis za sklop B) Rastem
s knjigo za srednješolce se lahko prijavijo predlagatelji projektov (upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so registrirani za opravljanje kulturne dejavnosti (šifra kategorije po Standardni
klasifikaciji dejavnosti – R) ali založniške
dejavnosti (šifra kategorije po Standardni
klasifikaciji dejavnosti – JP58) na področju
Republike Slovenije in/ali v zamejstvu (obvezno dokazilo: izjava o registraciji; v primeru, da MOL in JAK naknadno zahtevata originalno potrdilo, ga mora prijavitelj dostaviti
v zahtevanem roku),
– da kandidirajo z izvirnim slovenskim
leposlovnim mladinskim delom, katerega
pisec je sodobni slovenski ustvarjalec in je
bilo prvič izdano v obdobju 2008–2010. V ta
sklop se lahko izjemoma štejejo tudi ponatisi izvirnih slovenskih mladinskih leposlovnih del slovenskih piscev, ki so ponatisnjeni
v tem obdobju, posodobljeni in primerni starostni stopnji srednješolcev,
– izjavljajo, da bodo v primeru izbora
njihovega projekta ovrednotili delo avtorja
besedila/avtorja ilustracij v skladu s pogodbeno dogovorjenimi določili z JAK,
– da so prijavili isti projekt le na enem
sklopu razpisa,
– da je prijavljen projekt finančno uravnotežen (odhodki = prihodki),
– da predlagatelj zagotavlja odkupno
ceno izvoda knjige največ 2,00 EUR (z
DDV) pri nakladi 20.000 izvodov,
– da je predlagatelj v celoti in v pogodbenem roku izpolnil vse svoje morebitne druge
pogodbene obveznosti do JAK.
6.1.3. Na razpis za sklop C) Knjige za
vsakogar se lahko prijavijo predlagatelji projektov (upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so registrirani za opravljanje kulturne dejavnosti (šifra kategorije po Standardni
klasifikaciji dejavnosti – R) ali založniške
dejavnosti (šifra kategorije po Standardni
klasifikaciji dejavnosti – JP58) na področju
Republike Slovenije in/ali v zamejstvu (ob-
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vezno dokazilo: izjava o registraciji; v primeru, da MOL in JAK naknadno zahtevata originalno potrdilo, ga mora prijavitelj dostaviti
v zahtevanem roku),
– izjavljajo, da bodo v primeru izbora
njihovega projekta stimulativno ovrednotili
delo avtorja besedila/avtorja ilustracij/prevajalca,
– z izjavo potrjujejo, da bo najvišja prodajna cena knjige 5,00 € (z DDV),
– da prijavljajo knjižna dela, ki so/bodo
prvič izšla v letih 2008–2011 ali kot nove
izdaje (nova spremna študija, nov prevod
ali nova uredniška zasnova),
– da so prijavili isti projekt le na enem
sklopu razpisa,
– da je prijavljen projekt finančno uravnotežen (odhodki = prihodki),
– da bodo dela izšla v nakladi najmanj
5.000 izvodov in so namenjena široki ciljni
skupini bralcev ter bodo cenovno dostopna
(najvišja maloprodajna cena je 5 EUR (z
DDV) na izvod):
1. pri nakladi 5.000 izvodov zaprošeni znesek sofinanciranja ne sme presegati
70% celotne predvidene vrednosti prijavljenega projekta in hkrati ne sme presegati
6.000 EUR na naslov
2. pri nakladi 8.000 izvodov zaprošeni znesek sofinanciranja ne sme presegati
70% celotne predvidene vrednosti prijavljenega projekta in hkrati ne sme presegati
10.000 EUR na naslov
3. pri nakladi 12.000 izvodov zaprošeni znesek sofinanciranja ne sme presegati
70% celotne predvidene vrednosti prijavljenega projekta in hkrati ne sme presegati
15.000 EUR na naslov;
– izjavljajo, da so v primeru razprodane
knjige pripravljeni knjigo v dogovoru z MOL
in JAK ponatisniti, kar se opredeli v dodatku
k pogodbi o sofinanciranju,
– da je predlagatelj v celoti in v pogodbenem roku izpolnil vse svoje morebitne druge
pogodbene obveznosti do MOL in JAK.
6.1.4. Na razpis za sklop D) Knjiga in
mesto se lahko prijavijo predlagatelji projektov (upravičene osebe), ki izpolnjujejo
naslednje pogoje:
– da kot javni zavodi v letu 2010 niso bili
neposredno pozvani k predložitvi programa dela in finančnega načrta za leto 2011
s strani MOL ali MK RS in da so registrirani
za opravljanje kulturne dejavnosti (šifra kategorije po Standardni klasifikaciji dejavnosti
– R) ali založniške dejavnosti (šifra kategorije po Standardni klasifikaciji dejavnosti
– JP58) na področju Republike Slovenije
in/ali v zamejstvu (obvezno dokazilo: izjava
o registraciji; v primeru, da MOL naknadno
zahteva originalno potrdilo, ga mora predlagatelj dostaviti v zahtevanem roku),
– imajo sedež na območju MOL (če
je predlagatelj nevladna kulturna organizacija oziroma javni zavod) oziroma da imajo
stalno prebivališče v MOL (če je predlagatelj samozaposleni v kulturi ali posameznik).
V primeru, da MOL naknadno zahteva originalno potrdilo, ga mora prijavitelj dostaviti
v zahtevanem roku),
– da projekt ne bo sofinanciran na Javnem razpisu za sofinanciranje kulturnih projektov, ki jih bo v letu 2011 sofinanciral MOL
(Uradni list RS, št. 105/10),
– da projekt ne bo sofinanciran na Javnem ciljnem razpisu za izbor kulturnih projektov v knjigarnah in podporo delovanju
knjigarn v letu 2011(JR1–KG–2011), ki ga je
objavil JAK (Uradni list RS, št. 4/11),

– so v obdobju 2008–2010 izvedli najmanj en projekt s področja popularizacije
knjige, branja in bralne kulture (obvezna
dokazila: medijski odzivi, vabila, najave, kritike),
– da bodo v obdobju od aprila do 31. decembra 2011 izvedli projekt na odprti javni
površini ali na drugih lokacijah na območju
MOL,
– da zaprošeni znesek sofinanciranja za
posamezni projekt ne presega 70% celotne predvidene vrednosti prijavljenega projekta in hkrati ne presega 13.000 EUR,
– da so prijavili isti projekt le na enem
sklopu razpisa,
– da je prijavljen projekt finančno uravnotežen (odhodki = prihodki),
– da so v celoti in v pogodbenem roku
izpolnili vse svoje pogodbene obveznosti
do MOL.
6.2. Na razpisu ne morejo kandidirati tisti predlagatelji, ki imajo omejitve poslovanja
na podlagi Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, 92/05 Skl. US:
U-I-263-05-6, 97/05 Odl. US: U-I-163/05-36,
100/05 Skl. US: U-I-296/05, 20/06 –
ZNOJF-1, 33/07 Odl. US: U-I-57/06-28).
6.3. Izpolnjevanje pogojev razpisa
V primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po že izdani dokončni odločbi o izboru projekta lahko MOL in
JAK spremenita odločitev ter z izvajalcem
ne skleneta pogodbe. Prav tako lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti (če projekt ni bil
izveden) v tekočem pogodbenem letu razvežeta že sklenjeno pogodbo, v primeru že
izplačanih sredstev pa zahtevata povračilo
sredstev z zakonitimi zamudnimi obrestmi
od dneva prejetja sredstev do dneva vračila.
7. Kriteriji razpisa
7.1. Kriteriji razpisa za sklop A) Literarni
festival: Literature svetovnih celin (možnih
je 120 točk):
– celovitost ter izvirnost programske zasnove projekta (do 30 točk),
– predvideno število, reference in aktualnost sodelujočih sodobnih avtorjev iz vseh
svetovnih celin (do 25 točk),
– reference predlagatelja in izvajalcev
(do 15 točk),
– predvidena naklada knjig (5000 izvodov = 5 točk, 8000 izvodov = 10 točk, 12.000
izvodov = 15 točk) (do 15 točk),
– predvideno število festivalskih dogodkov (do 8 točk),
– dostopnost za ciljno občinstvo (do
7 točk),
– aktualnost osrednje teme festivala (do
7 točk),
– število in kakovost dogodkov, namenjenih otrokom in mladim do 18. leta (do
5 točk),
– število in kakovost dogodkov, namenjenih ranljivim skupinam prebivalstva (do
5 točk),
– višji delež lastnih sredstev ter sredstev
iz drugih virov (do 50% – 2 točki, do 30%
– 1 točka).
7.2. Kriteriji razpisa za sklop B) Rastem
s knjigo za srednješolce (možnih je 100
točk)
– literarna kakovost in izvirnost leposlovnega besedila (do 40 točk),
– reference in prepoznavnost avtorja/avtorjev na področju mladinskega leposlovja
– nagrade, odmevi v strokovni javnosti (do
10 točk),
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– reference – odmevnost knjige v strokovni in širši javnosti: kritike, nagrade in
druge reference (do 10 točk),
– jezikovna odličnost – bogat jezikovni izraz in lektorska neoporečnost (do 10 točk),
– primernost predlaganega knjižnega dela razvojni stopnji srednješolcev (do
10 točk),
– kakovost tehnične izvedbe – oblikovanje, kakovost tiska, papirja in vezave ter
uredniškega dela (do 10 točk),
– predvidena promocija knjige v zvezi
s projektom Rastem s knjigo za srednješolce (do 5 točk),
– prednost novejših izdaj: 2011, 2010
– 5 točk; 2009, 2008 – 3 točke, ponatisi
2008–2010 – 1 točka (do 5 točk).
7.3. Kriteriji razpisa za sklop C) Knjige za
vsakogar (možnih je 100 točk)
7.3.1. Kategoriji
a) sodobna prozna dela, pesniške zbirke,
eseji in humanistika,
b) izvirna in prevodna dela s področja
mladinske književnosti:
– predvidena prepoznavnost in odmevnost v slovenskem kulturnem prostoru (do
25 točk),
– reference avtorja in drugih izvajalcev
projekta (do 24 točk),
– aktualnost knjižne izdaje, zanimivost
za širši krog bralcev (do 18 točk),
– reference založbe, s poudarkom na
izdanih delih v kategoriji (do 12 točk),
– skladnost vsebinske zasnove s ciljno
skupino bralcev (do 8 točk),
– delo slovenskih avtorjev (5 točk),
– predvidena naklada knjig: 5000 izvodov = 2 točki, 8000 izvodov = 3 točke,
12.000 izvodov = 5 točk (do 5 točk),
– višji delež lastnih sredstev ter sredstev
iz drugih virov: do 50% – 2 točki, do 30% – 1
točka (do 3 točke).
7.2.2.2. Kategorije
c) strip za otroke, mladino in odrasle
d) izvirne slikanice slovenskih avtorjev
in ilustratorjev
e) slikanica na temo bobra Bora (navezava na festival Bobri – ljubljanski festival kulturno-umetnostne vzgoje ter lik bobra Bora
v oddaji TV Slovenija Križ kraž):
– izvirnost literarnega besedila, kakovost
in estetskost literarnega izraza, dinamičnost
naracije, slogovna dovršenost ter privlačnost
za predvideno ciljno skupino (do 30 točk),
– izvirnost in kakovost likovne zasnove
ter njena skladnost z literarno predlogo (do
25 točk),
– reference in prepoznavnost pisca in
ilustratorja v kategoriji – nagrade, odmevi
v strokovni javnosti (do 15 točk),
– jezikovna odličnost, izvirnost in lektorska neoporečnost (do 12 točk),
– reference založbe, s poudarkom na
izdanih delih v kategoriji (do 10 točk),
– predvidena naklada knjig: 5000 izvodov = 2 točki, 8000 izvodov = 3 točke,
12.000 izvodov = 5 točk (do 5 točk),
– višji delež lastnih sredstev ter sredstev
iz drugih virov: do 50% – 2 točki, do 30% –
1 točka (do 3 točke).
7.4. Kriteriji razpisa za sklop D) Knjiga in
mesto (možnih je 100 točk)
– celovitost ter izvirnost programske zasnove projekta (do 20 točk),
– reference predlagatelja, avtorjev in izvajalcev na področju, na katerem kandidirajo (do 15 točk),
– projekt, ki je usmerjen v oživljanje javnih odprtih površin in vzpostavljanje novih
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kulturnih prizorišč na območju MOL (do 15
točk),
– inovativni pristop pri spodbujanju branja za ranljive skupine prebivalstva, manjšine, otroke in socialno ogrožene skupine
prebivalstva (15 točk),
– projekt povezuje avtorje, založnike,
knjigarnarje in knjižnice (do 15 točk),
– večanje dostopnosti knjige v MOL (do
9 točk),
– možnosti trajnejšega izvajanja projekta
(do 8 točk),
– višji delež lastnih sredstev ter sredstev
iz drugih virov: do 50% – 2 točki, do 30% –
1 točka (do 3 točke).
8. Uporaba kriterijev
Kriteriji razpisa za posamezna področja
so ovrednoteni s točkami. Najvišje število
točk je 100, razen za sklop A) Literarni festival: Literature svetovnih celin, kjer je najvišje
možno število točk 120.
Ocenjevanje projektov za sklope B) Rastem s knjigo za srednješolce, C) Knjige za
vsakogar in D) Knjiga in mesto bo potekalo
opisno po naslednji vrednostni lestvici: vrhunsko (od 96 do 100 točk), kakovostno (od
81 do 95 točk) in nezadovoljivo (do 80 točk).
Izbrani bodo tisti projekti predlagateljev, ki
bodo v postopku ocenjevanja na podlagi
kriterijev razpisa prejeli najmanj 81 točk in
bodo glede na razpoložljiva sredstva MOL in
JAK uvrščeni med sofinancirane projekte.
Ocenjevanje projektov za sklop A) Literarni festival: Literature svetovnih celin bo
potekalo opisno po naslednji vrednostni lestvici: vrhunsko (od 111 do 120 točk), kakovostno (od 101 do 110 točk) in nezadovoljivo
(do 100 točk). Izbran bo lahko predlagatelj,
ki bo dosegel najmanj 101 točko.
Višina odobrenih sredstev za projekt je
odvisna od skupne višine prejetih točk za
posamezen projekt, obsega in zahtevnosti
projekta, pri čemer med izbranimi projekti predlagateljev ni primerljivosti glede višine
odobrenih sredstev v sorazmerju z višino
prejetih točk.
MOL in JAK bosta odločala o sofinanciranju prijavljenih projektov za sklop: A) Literarni festival: Literature svetovnih celin in
C) Knjige za vsakogar na podlagi mnenja
pristojnih strokovnih komisij MOL in JAK
in pristojnih strokovnih služb MOL in JAK,
kriterijev iz tega razpisa ter ob upoštevanju
razpoložljivih proračunskih sredstev za leto
2011.
JAK bo odločal o financiranju prijavljenih
projektov za sklop B) Rastem s knjigo za
srednješolce na podlagi mnenja pristojnih
strokovnih komisij, pristojne strokovne službe, kriterijev iz tega razpisa ter ob upoštevanju razpoložljivih proračunskih sredstev
za leto 2011.
MOL bo odločal o sofinanciranju prijavljenih projektov za sklop D) Knjiga in mesto na
podlagi mnenja pristojne strokovne komisije
MOL in pristojne strokovne službe, kriterijev
iz tega poziva ter ob upoštevanju razpoložljivih proračunskih sredstev za leto 2011.
9. Okvirna vrednost sredstev
Predvidena vrednost vseh razpoložljivih
sredstev, namenjenih za predmet Javnega razpisa SPK 2011, je 525.000,00 EUR.
V primeru, da v proračunih MOL in JAK za
leto 2011 ne bodo zagotovljena sredstva
v predvidenem obsegu, bo delež sofinanciranja spremenjen sorazmerno z zagotovljenimi sredstvi.
MOL in JAK bosta v letu 2011 sofinancirala v sklopih:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
A) Literarni festival: Literature svetovnih
celin en (1) projekt; C) Knjige za vsakogar predvidoma sedem (7) projektov, od
tega
– bosta MOL in JAK podprla izdajo predvidoma šestih knjig v sklopu C) Knjige za
vsakogar,
– MOL pa bo podprl izdajo ene (1) slikanice na temo bobra Bora.
JAK bo v letu 2011 sofinanciral v sklopu:
B) Rastem s knjigo za srednješolce: en
projekt (predviden je odkup cca 20.000 izvodov).
MOL bo v letu 2011 sofinanciral v sklopu:
D) Knjiga in mesto: predvidoma sedem
projektov.
10. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena proračunska sredstva bodo
morala biti porabljena v proračunskem letu
2011 oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa
Zakon o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije za leti 2011 in 2012 (Uradni list
RS, št. 96/10).
MOL in JAK bosta z izbranimi predlagatelji sklenila pogodbe o sofinanciranju projektov v letu 2011.
V primeru, da bo predlagatelj izbran za
sofinanciranje več projektov, bo z njim sklenjena enotna pogodba, ki bo obsegala vse
projekte, sprejete v sofinanciranje.
11. Rok razpisa
Razpis bo objavljen 28. januarja 2011 in
bo odprt do 28. februarja 2011.
12. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec 1 za posamezni
sklop,
– prijavni obrazec 2 za posamezni sklop
razpisa (obvezne izjave predlagatelja),
– vzorec pogodbe za sofinanciranje projekta.
Predlagatelj mora ob prijavi posameznega projekta na razpis priložiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjen prijavni obrazec 1 za
posamezni sklop razpisa,
– izpolnjen prijavni obrazec 2 za posamezni sklop razpisa (obvezne izjave predlagatelja),
– parafiran vzorec pogodbe za posamezni sklop razpisa,
– zahtevana obvezna dokazila, navedena pod točko 6.1., in sicer:
6.1.1. A) Literarni festival: Literature svetovnih celin:
– dokazilo o vsakoletni izvedbi literarnega festivala z mednarodno udeležbo v obdobju 2008–2010 (programska knjiga, najave,
medijski odzivi).
Za knjižna dela:
– dve recenziji priznanih strokovnjakov
za kategorijo, v katero sodi prijavljeno delo
(za prve izdaje) oziroma referenčno mnenje
urednika, literarne kritike ipd.
– izvod knjige ali del rokopisa – najmanj
20 strani besedila, tipična oblikovna zasnova strani,
– vsebinsko zasnovo knjige (če bo prvič
izšla šele v letu 2011).
6.1.2. B) Rastem s knjigo za srednješolce:
– fotokopije vsaj dveh referenčnih kritik,
recenzij ali odzivov o prijavljeni knjigi za srednješolce in njenem avtorju/avtorjih objavljenih v medijih ali strokovnem tisku, oziroma

vsaj dve recenziji priznanih strokovnjakov za
mladinsko literaturo,
– dva (2) izvoda knjige za srednješolce.
6.1.3. C) Knjige za vsakogar:
– dve recenziji priznanih strokovnjakov
za kategorijo, v katero sodi prijavljeno delo
(za prve izdaje) oziroma referenčno mnenje
urednika, literarne kritike ipd.
– izvod knjige ali del rokopisa – najmanj
20 strani besedila, tipična oblikovna zasnova strani,
– vsebinska zasnova knjige (če bo prvič
izšla šele v letu 2011).
6.1.4. D) Knjiga in mesto
– dokazilo o izvedbi najmanj enega projekta (odprtje knjigarne, knjižni sejem, literarna prireditev) s področja popularizacije
knjige in branja v obdobju 2008–2010 (medijski odzivi, vabila, najave, kritike).
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji projektov v razpisnem roku dvignejo na
Oddelku za kulturo MOL, Ambrožev trg 7,
Ljubljana, med uradnimi urami (vsak ponedeljek, sredo in petek med 9. in 12. uro,
ob sredah tudi med 14. in 16. uro). Zainteresirani imajo v tem času tudi pravico
vpogleda v razpisno dokumentacijo, ki je
na spletni strani MOL: http://www.ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/. MOL
je dolžan v času razpisnega roka na pisno
zahtevo zainteresiranim predlagateljem razpisno dokumentacijo poslati tudi po pošti.
13. Način pošiljanja in vsebina vlog
13.1. Vloga mora biti izpolnjena na originalnem prijavnem obrazcu za posamezno
razpisno področje v tiskani obliki.
13.2. Vloga mora biti poslana na naslov:
Mestna občina Ljubljana, p.p. 25, 1001 Ljub
ljana, najpozneje do vključno 28. februarja
2011 (datum poštnega žiga) kot priporočena
pošiljka v zaprti ovojnici z oznako na sprednji strani: »Ne odpiraj – Vloga: KulturaLSPK 2011–- in z obvezno navedbo sklopa
razpisa« (npr. A) Literarni festival: Literature
svetovnih celin oziroma kateregakoli drugega programskega sklopa iz razpisa).
13.3. Dopolnjevanje vlog
Predlagatelj lahko vlogo dopolnjuje v razpisnem roku na način kot velja za pošiljanje
vlog, in sicer s priporočeno pošiljko v zaprti
ovojnici z oznako na prednji strani: »Ne odpiraj – Dopolnilna vloga: Kultura – LSPK
2011 z obvezno navedbo, na katero vlogo
se dopolnitev nanaša.
13.4. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
13.5. Nepravočasno oddane vloge in
vloge neupravičenih oseb bodo izločene iz
nadaljnje obravnave s sklepom o zavrženju (peti odstavek 117. člena v povezavi
s 101. členom Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – Uradni list RS,
št. 77/07 – UPB1, 56/08 in 4/10).
14. Način obravnavanja vlog in odločanje
o izboru
14.1 Komisija za odpiranje vlog bo začela odpirati vloge 2. marca. Če se zaradi
števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti
dan, se nadaljuje naslednji dan.
MOL bo prijavitelje formalno nepopolnih
pozval, da jih v roku petih dni dopolnijo. Za
nepopolno se šteje vloga, ki ne bo podana
na originalnem obrazcu v tiskani obliki in/ali
ne bo vsebovala obveznih dokazil (navedeno v 6. točki razpisnega besedila).
14.2. Če prijavitelji ne bodo dopolnili formalno nepopolnih vlog v zahtevanem roku,
bodo vloge s sklepom o zavrženju izloče-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
ne iz nadaljnje obravnave (šesti odstavek
117. člena v povezavi s 101. členom Zakona o uresničevanju javnega interesa za
kulturo – Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1,
56/08 in 4/10).
14.3. Za prepozno se šteje vloga, ki ne
bo oddana na pošto kot priporočena pošiljka do vključno 28. februarja 2011, o čemer
priča poštni žig.
14.4. Za neupravičeno osebo se šteje
tisti predlagatelj vloge, ki ne izpolnjuje razpisnih pogojev, navedenih v 6. točki razpisnega besedila.
14.5. Pravočasne in popolne vloge ter
vloge upravičenih oseb bodo predložene
v obravnavo pristojni strokovni komisiji MOL
in JAK.
14.6. O dodelitvi sredstev bo na podlagi
poročila pristojne strokovne komisije MOL in
JAK odločil župan MOL z odločbo o sofinanciranju kulturnega projekta.
14.7. Pristojna uslužbenka MOL za posamezno razpisno področje bo najkasneje
v roku dveh mesecev od zaključka odpiranja vlog obvestila predlagatelje projektov
o predlogu strokovne komisije in strokovne
službe z določitvijo roka, do katerega bo
imel predlagatelj možnost, da se o predlogu
komisije pisno izjavi. MOL bo izbral predloge
za sofinanciranje projektov po postopku, ki
ga določa Pravilnik o izvedbi javnega poziva
in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS,
št. 43/10) in največ do vrednosti, navedenih
v besedilu razpisa.
15. Uslužbenki MOL, pristojni za dajanje
informacij v zvezi z razpisom
Vsi zainteresirani lahko dobijo dodatne
informacije v zvezi z razpisom v času uradnih ur, vsak ponedeljek, sredo in petek
med 9. in 12. uro, ob sredah tudi med 14. in
16. uro, pri uslužbenkah MOL:
– Saša Ogrizek, (sasa.ogrizek@ljub
ljana.si, tel. 306-48-16),
– Manja Ravbar (manja.ravbar@ljub
ljana.si, tel. 306-48-38).
Mestna občina Ljubljana
Št. 1/2011
Ob-1143/11
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS,
št. 77/07 – UPB1, 56/08 in 4/10), Pravilnika o vrednotenju kulturnih programov in
projektov, ki se (so)financirajo iz proračuna
Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 5/2005) in Navodila
o poteku postopka javnega razpisa z dne
20. 1. 2011, objavlja Mestna občina Velenje,
Titov trg 1, 3320 Velenje
javni razpis
za izbiro kulturnih programov
in projektov, ki jih bo v letu 2011
sofinancirala Mestna občina Velenje
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje kulturnih programov in projektov, ki jih
bodo izvajalci realizirali v letu 2011.
Mestna občina Velenje bo sofinancirala vse oblike ustvarjanja, posredovanja in
varovanja kulturnih dobrin na področju besednih, uprizoritvenih, glasbenih, vizualnih,
filmskih, avdiovizualnih in drugih umetnosti
ter novih medijev, na področju založništva in
knjižničarstva, kinematografije ter na drugih
področjih kulture.
Program je kulturna dejavnost, ki je po
vsebini in obsegu zaključena celota in jo
v letu 2011 izvaja kulturni izvajalec, katerega

ustanovitelj ni lokalna skupnost (npr. dejavnost kulturnih društev).
Projekt je posamična aktivnost kulturnih
izvajalcev, ki je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota (gledališka predstava,
razstava, koncert …), in bo izveden v letu
2011.
Sofinancirani bodo izjemno kakovostni
projekti, usmerjeni v vrhunsko umetniško
produkcijo in postprodukcijo.
Predmet sofinanciranja na podlagi tega
javnega razpisa niso:
programi in projekti prijaviteljev, ki nimajo sedeža oziroma stalnega prebivališča
v MOV; izjeme so le pravne in fizične osebe,
ki prijavljajo projekte, ki se snovno-motivno
dotikajo MOV oziroma bo projekt izveden
v Mestni občini Velenje;
– programi in projekti, ki se sofinancirajo
iz posebnih proračunskih postavk oziroma ki
so že pridobili proračunska sredstva MOV;
– stroški dela oziroma plač prijaviteljev;
– projekti obnove kulturne dediščine.
Do sofinanciranja prav tako niso upravičeni projekti, ki so bili v preteklem letu izbrani v postopku javnega razpisa, prijavitelji
pa projekta iz neupravičenega razloga niso
realizirali.
II. Razpisna področja:
A – Kulturni programi
Na razpisno področje A se lahko prijavijo
društva, ki s svojim programom izkazujejo
kakovost in izvirnost, imajo sedež v Mestni
občini Velenje in so včlanjena v Zvezo kulturnih društev Šaleške doline.
B – Kulturni projekti
Na razpisno področje B se lahko prijavijo:
– pravne osebe, ki imajo sedež v Mestni
občini Velenje (razen javni zavodi in ustanove s področja kulture, ki jih financira Mestna
občina Velenje);
– fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče v Mestni občini Velenje in ustvarjajo
v MOV,
– posamezniki, ki imajo status samostojnega ustvarjalca na področju kulture, imajo
stalno prebivališče v Mestni občini Velenje
in ustvarjajo v MOV;
– društva, ki imajo sedež v Mestni občini
Velenje (društva, ki so včlanjena v Zvezo
kulturnih društev Šaleške doline, se lahko
prijavijo le s projektom, ki ne sodi v njihovo
redno dejavnost).
Na razpisno področje B se lahko prijavijo
tudi pravne in fizične osebe ter posamezniki,
ki imajo status samostojnega ustvarjalca na
področju kulture, ki nimajo stalnega prebivališča v Mestni občini Velenje, če prijavljajo stvaritev, ki se snovno-motivno dotika
Mestne občine Velenje oziroma bo projekt
izveden v Mestni občini Velenje.
C – Kulturni projekti s področja založništva (tiskane izdaje)
Na razpisno področje C se lahko prijavijo:
– pravne osebe, ki imajo sedež v Mestni
občini Velenje (razen javni zavodi in ustanove s področja kulture, ki jih financira Mestna
občina Velenje);
– fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče v Mestni občini Velenje in ustvarjajo
v MOV;
– posamezniki, ki imajo status samostojnega ustvarjalca na področju kulture, imajo
stalno prebivališče v Mestni občini Velenje
in ustvarjajo v MOV;
– društva, ki imajo sedež v Mestni občini
Velenje (društva, ki so včlanjena v Zvezo
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kulturnih društev Šaleške doline, se lahko
prijavijo le s projektom, ki ne sodi v njihovo
redno dejavnost).
Na razpisno področje C se lahko prijavijo
tudi pravne in fizične osebe ter posamezniki,
ki imajo status samostojnega ustvarjalca na
področju kulture, ki nimajo stalnega prebivališča v Mestni občini Velenje, če prijavljajo
stvaritev, ki se snovno-motivno dotika Mestne občine Velenje.
III. Razpisni rok: razpis se prične 28. januarja 2011 in se zaključi 28. februarja
2011.
IV. Vsebina, način in rok oddaje prijav
Prijava mora zajemati:
A) za razpisno področje A:
a. izpolnjen prijavni obrazec,
b. podpisana izjava glede omejitev poslovanja,
c. program dela za leto 2011,
d. podpisan vzorec pogodbe.
B) za razpisno področje B:
a. izpolnjen prijavni obrazec,
b. podpisana izjava glede omejitev poslovanja,
c. podpisan vzorec pogodbe.
C) za razpisno področje C:
a. izpolnjen prijavni obrazec,
b. podpisana izjava glede omejitev poslovanja,
c. podpisan vzorec pogodbe,
d. vpogled v 10% končanega besedila
in eno strokovno-referenčno recenzijo (priporočilo) za delo, ki kandidira za sofinanciranje.
Prijavitelji morajo prijave oddati do 28. februarja 2011 (velja datum poštnega žiga) na
naslov: Mestna občina Velenje – sprejemna
pisarna, Titov trg 1, 3320 Velenje.
Prijave morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah in opremljene z oznako:
»Ne odpiraj – Prijava na javni razpis –
kulturni programi 2011« oziroma
»Ne odpiraj – Prijava na javni razpis –
kulturni projekti 2011« oziroma
»Ne odpiraj – Prijava na javni razpis
– kulturni projekti s področja založništva
2011«.
Prijavitelj lahko vlogo dopolnjuje oziroma
spreminja le do preteka razpisnega roka na
način, kot velja za pošiljanje vlog, in sicer
v zaprtih ovojnicah z oznako: »Ne odpiraj –
dopolnilna vloga za prijavo na javni razpis
– kulturni programi 2011« oziroma
»Ne odpiraj – dopolnilna vloga za prijavo na javni razpis – kulturni projekti 2011«
oziroma
»Ne odpiraj – dopolnilna vloga za prijavo
na javni razpis – kulturni projekti s področja
založništva 2011«.
Dopolnjevanje oziroma spreminjanje
vlog po preteku razpisnega roka ne bo več
možno.
Vsak kulturni izvajalec lahko prijavi le en
projekt, kot partner pa lahko sodeluje v več
projektih.
Prijave, ki ne bodo podane na ustreznih
prijavnih obrazcih Mestne občine Velenje,
ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem,
ki ne bodo oddane pravočasno in ki jih ne
bodo podale upravičene osebe, ne bodo
obravnavane.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj
strinja z vsemi pogoji, kriteriji in merili javnega razpisa.
Mestna občina Velenje lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju
pogojev, kriterijev ali meril in po že izdani
dokončni odločbi o izboru programa ali pro-
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jekta spremeni odločitev in z izvajalcem ne
sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru
naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti v letu 2011, razveže
že sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva vračilo sredstev
z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva
prejetja sredstev do dneva vračila.
V. Odpiranje prijav: odpiranje prijav
bo komisija za odpiranje vlog opravila
3. marca 2011 ob 9. uri, v sejni sobi št. 8,
III. nadstropje Mestne občine Velenje, Titov
trg 1, Velenje. Odpiranju prijav sme prisostvovati vsak, ki kandidira na razpisu.
VI. Merila za ocenjevanje in vrednotenje
prijav: Strokovna komisija bo za ocenjevanje
prijav uporabila naslednja merila:
A) za razpisno področje A (kulturni programi):
Programi društev bodo ovrednoteni
v skladu z uvrstitvijo v kakovostne skupine,
ki so opredeljene v merilih za ocenjevanje (70%), in na osnovi posebnih kriterijev
(30%):
a. pestrost in dodelanost programa,
b. ustreznost finančne konstrukcije,
c. število sodelovanj na javnih prireditvah
v preteklem letu,
d. vključevanje v prireditve MOV v zadnjih dveh letih (proslave, sejmi, kulturni
dogodki),
e. organizacija izobraževanj za člane
društva v preteklem letu,
f. uspešna prijava na državne ali evropske razpise.
B) za razpisno področje B (kulturni projekti):
a. izvirna zasnova, ustvarjalnost v pristopu in izvedbi, tehtnost vsebinske obrazložitve in utemeljitve projekta,
b. reference prijavitelja / avtorja / avtorskih skupin,
c. predvidena dostopnost projekta,
d. finančna konstrukcija projekta,
e. pomen projekta za širši kulturni prostor
(preseganje lokalnih okvirjev),
f. ciljna skupina projekta: otroci in mladi
(skladno z velenjskim delom projekta Evropska prestolnica kulture 2012),
g. uspešna prijava na državne ali evropske razpise v preteklem letu.
C) za razpisno področje C (kulturni projekti s področja založništva):
a. literarno-umetniška ali znanstvenostrokovna ali domoznanska vrednost projekta,
b. predviden doseg projekta,
c. finančna konstrukcija projekta,
d. pomen projekta za širši kulturni prostor,
e. uspešna prijava na državne ali evropske razpise v preteklem letu.
VII. Okvirna višina razpisanih sredstev:
Za izvedbo javnega razpisa so v proračunu predvidoma zagotovljena sredstva
v višini:
– za razpisno področje A: 19.000 €,
– za razpisno področje B: 20.000 €,
– za razpisno področje C: 4.400 €.
VIII. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: Dodeljena proračunska sredstva za
izbrane programe ali projekte morajo biti porabljena v proračunskem letu 2011. Mestna
občina Velenje bo z izbranim prijaviteljem
sklenila pogodbo o sofinanciranju programa
ali projekta v letu 2011.
IX. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu
javnega razpisa obveščeni v roku 45 dni po
zaključku javnega razpisa.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
X. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa do izteka prijavnega
roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Velenje: http://www.velenje.si (razpisi)
ali pa jo v tem roku zainteresirani dvignejo
vsak delovni dan na naslednjih naslovih:
– za razpisno področje A: Zveza kulturnih društev Šaleške doline (pritličje Doma
kulture Velenje), Titov trg 4, 3320 Velenje,
– za razpisni področji B in C: Mestna
občina Velenje – sprejemna pisarna (kletni prostori, soba št. 10), Titov trg 1, 3320
Velenje.
XI. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po telefonu, vsak
delovni dan na telefonskih številkah:
– za razpisno področje A: 03/58-71-276
(Tatjana Vidmar),
– za razpisni področji B in C: 03/89-82-580
(Barbara Pokorny) in 03/89-61-678 (Darja
Plaznik),
ali po elektronski pošti: darja.plaznik@velenje.si. Odgovori na pisna vprašanja bodo
objavljeni na spletni strani Mestne občine
Velenje, http://www.velenje.si (razpisi).
Mestna občina Velenje
Št. 322-0001/2011
Ob-1151/11
Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290
Sevnica na podlagi Pravilnika o postopkih
za izvrševanje proračuna RS (Uradni list
RS, št. 50/07) in Pravilnika o vrednotenju in
sofinanciranju turističnih prireditev v Občini
Sevnica (Uradni list RS, št. 25/09 – UPB)
objavlja
javni razpis
za sofinanciranje turističnih prireditev
v Občini Sevnica za leto 2011 (izvleček)
Orientacijska vrednost razpisa za področje turizma za leto 2011 je 7.743,00 EUR,
dejanska vrednost pa bo določena po sprejetju Odloka o proračunu Občine Sevnica
za leto 2011.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvedbe turističnih in drugih prireditev
v Občini Sevnica, katerih cilj je povečanje
turističnega obiska oziroma promocija kraja,
ki vplivajo na turistični razvoj posameznega
kraja ter celotne občine. Pogostitve za člane
društva in ostale izvajalce turističnih prireditev niso upravičen strošek.
Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe
oziroma društva, združenja in zveze, ki so
registrirane za izvajanje dejavnosti opredeljenih v javnem razpisu in delujejo v Občini
Sevnica in organizatorji prireditve, ki so lokacijsko vezani na Občino Sevnica.
Sredstva se bodo dodeljevala na podlagi
pogojev in kriterijev, ki so sestavni del tega
javnega razpisa.
Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do vključno 28. 2. 2011 na naslov: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.
Pošiljke oddane po pošti morajo biti oddane
s priporočeno pošto najpozneje 28. 2. 2011
(datum poštnega žiga na dan 28. 2. 2011).
Vloge bo obravnavala komisija, ki jo
imenuje župan Občine Sevnica, najkasneje
v roku pet dni po končanju javnega razpisa.
Odpiranje vlog ne bo javno. V primeru nepopolno izpolnjenih prijav bo komisija prijavitelje pozvala, da v roku 8 dni dopolnijo vlogo.
Nepopolne vloge, ki jih prijavitelj v tem roku
ne dopolni, se zavržejo s sklepom. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno ob-

veščeni najpozneje v roku 60 dni od datuma
odpiranja prijav.
Celoten razpis in razpisna dokumentacija
je vlagateljem na voljo od dneva objave izvlečka javnega razpisa do konca razpisnega
roka, vsak delovni dan med 8. in 14. uro na
zavodu KŠTM, Glavni trg 19, 8290 Sevnica
ali na spletni strani Občine Sevnica (www.
obcina-sevnica.si) ter spletni strani zavoda
KŠTM (www.kstm.si).
Občina Sevnica
Št. 610-0002/2011
Ob-1152/11
Na podlagi Pravilnika za sofinanciranje
mladinskih programov in projektov ter programov za mlade v Občini Sevnica (Uradni
list RS, št. 119/07, z dne 24. 12. 2007), Občina Sevnica objavlja
javni razpis
za sofinanciranje mladinskih programov
in projektov ter programov za mlade
v Občini Sevnica v letu 2011
1. Naročnik: Občina Sevnica, Glavni trg
19a, 8290 Sevnica.
2. Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih programov in projektov:
– neformalno izobraževanje in usposabljanje mladih za mladinsko delo,
– prostovoljno mladinsko delo,
– informiranje in svetovanje za mlade,
– participacija, aktivno državljanstvo, človekove pravice,
– mednarodno mladinsko delo,
– mobilnost mladih,
– raziskovalno delo mladih.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis:
Na razpis se lahko prijavijo izvajalci, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– njihova vloga se nanaša na področja
mladinskega dela iz razpisne dokumentacije, pri čemer se štejejo za nosilce ali uporabnike mladinskega dela predvsem mladi
v starosti od 15. do 29. leta;
– so registrirani v RS kot pravna oseba, ki je praviloma nevladna, neprofitna in
opravlja registrirane dejavnosti, namenjene predvsem za otroke in mladino v skladu
s tem pravilnikom;
– so nosilci dejavnosti, ki v praksi (aktivno delujejo) obstajajo vsaj 6 mesecev
oziroma pridobijo dovoljenje za pravico do
sofinanciranja od Urada za mladino in imajo
sedež v Občini Sevnica;
– da zagotovijo ustrezne prostorske pogoje in priskrbijo tehnične, materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za izvedbo
programov oziroma dejavnosti, ki jih opravljajo v skladu z veljavno zakonodajo;
– da uveljavljajo pluralno programsko
zasnovo, ki se odraža v letnem programu
dela z več različnimi dejavnostmi oziroma
programi;
– da uveljavljajo takšno notranjo organizacijsko shemo, ki omogoča demokratično
obravnavo in koordinacijo izvedbe planiranega programa;
– dejavnosti se morajo opravljati na območju Občine Sevnica ali območju več lokalnih skupnosti (z namenom teritorialnega
ali programskega povezovanja);
– da organizacije (razen pravnih oseb
iz devete alineje tega člena) za izvajanje
programa zagotavljajo najmanj 10% delež
sofinanciranja iz drugih virov in imajo jasno
izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so
razvidni prihodki in odhodki izvajanja dejav-
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nosti, ki je predmet tega pravilnika, delež
javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov,
delež sredstev iz drugih virov in pričakovano financiranje na podlagi tega pravilnika.
Prihodki vlagatelja morajo biti enaki odhodkom;
– da pravne osebe, ustanovljene po Zakonu o skupnosti študentov in druge pravne
osebe, ki se financirajo iz naslova koncesijskih dajatev na študentsko delo, za izvajanje programa zagotavljajo najmanj 50%
delež sofinanciranja iz drugih virov in imajo
jasno izdelano finančno konstrukcijo.
Na razpis se lahko prijavijo:
– društva, klubi in njihove zveze,
– druge nevladne organizacije.
Občinska resorna zveza mladinskih društev in organizacij se lahko prijavi le kot
izvajalec projekta/programa, pri čemer
mora predložiti sklep pristojnega organa
zveze o odobritvi izvedbe projekta/programa.
Izvajalci morajo biti registrirani na območju Občine Sevnica.
Sredstva, ki se razdelijo na podlagi tega
pravilnika, niso namenjena sofinanciranju
programov, ki jih posamezni izvajalci izvajajo kot redne programe (zakonska ali pogodbena obveznost).
4. Orientacijska vrednost razpisa: orientacijska vrednost razpisa za področje mladinskih dejavnosti za leto 2011 je
8.485,00 EUR, dejanska vrednost pa bo določena po sprejetju proračuna za leto 2011.
5. Osnovna merila za izbor:
Za vrednotenje vlog za sofinanciranje
mladinskih programov in projektov ter programov za mlade bodo upoštevana naslednja merila in kriteriji: preglednost, število
aktivnih vključenih članov v mladinskih programih in projektih ali programih za mlade,
delež lastnih sredstev za izvedbo mladinskih programov in/ali projektov, ekonomičnost, prednostna področja, inovativnost,
dostopnost, kontinuiranost, tradicionalnost,
meddruštveno povezovanje, mreženje in
partnerstva, krepitev prednostnih vrednot,
vključenost v občinsko resorno zvezo ali
mladinski svet.
Podrobnejše ocenjevanje vlog po navedenih merilih in kriterijih je določeno s Pravilnikom za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter programov za mlade
v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 119/07,
z dne 24. 12. 2007), ki ga bodo prijavitelji
prejeli kot sestavni del razpisne dokumentacije.
Programi izvajalcev, ki se financirajo ali
sofinancirajo iz katerega koli drugega javnega razpisa Občine Sevnica, ne morejo
biti predmet sofinanciranja po merilih tega
pravilnika.
6. Posredovanje potrebne dokumentacije:
– izpolnjena prijava na razpis in izpolnjeni obrazci iz razpisne dokumentacije,
– s podpisom potrjen vzorec pogodbe,
– kopija odločbe oziroma sklepa o registraciji.
Prijave na razpis morajo biti popolne.
7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva na podlagi tega
razpisa morajo biti porabljena v letu 2011.
8. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do 28. 2. 2011 s priporočeno pošto
na naslov: Občina Sevnica, Glavni trg 19a,
8290 Sevnica (datum poštnega žiga na dan

28. 2. 2011) ali osebno vloženo v sprejemni pisarni Občine Sevnica – 2. nadstropje,
soba 215.
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti
z oznako »Ne odpiraj – prijava na javni razpis za sofinanciranje mladinskih programov
in projektov ter programov za mlade v letu
2011«.
Na kuverti mora biti obvezno naveden
naslov prijavitelja.
9. Datum odpiranja prijav za dodelitev
sredstev
Strokovna komisija, imenovana s sklepom župana Občine Sevnica, bo z odpiranjem začela v roku enega tedna po zaključenem zbiranju prijav, v prostorih Občine
Sevnica. Odpiranje ne bo javno.
V primeru nepopolno izpolnjenih prijav
bo komisija prijavitelje pozvala, da v roku
8 dni dopolnijo vlogo. V primeru, da predlagatelj v zahtevanem roku ne bo dopolnil vloge, bo vloga izločena in s sklepom zavržena
kot nepopolna.
10. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu
javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje v roku 30 dni od datuma odpiranja prijav.
Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju programov.
11. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija je od dneva objave v Uradnem listu RS do izteka prijavnega roka
dosegljiva na spletni strani Občine Sevnica
(www.obcina-sevnica.si) in na spletni strani
KŠTM Sevnica (www.kstm.si) ali jo v tem
roku zainteresirani lahko dvignejo na KŠTM
Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica, vsak
delovni dan v času od 8. do 14. ure.
Občina Sevnica
Št. 671-0001/2010
Ob-1153/11
Na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Uradni list RS, št. 22/98) in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa
športa v Občini Sevnica – v nadaljevanju
pravilnik (Uradni list RS, št. 106/09), Občina
Sevnica objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalcev letnega programa
športa v Občini Sevnica v letu 2011
1. Naročnik: Občina Sevnica, Glavni
trg 19 a, 8290 Sevnica.
2. Podlaga za izbor in vrednotenje programov je pravilnik. Z vsakim izvajalcem
letnega programa športa, ki mu bo priznano sofinanciranje programov, bo sklenjena
pogodba.
3. Predmet javnega razpisa so naslednji
programi oziroma vsebine:
– športna vzgoja otrok, mladine in študentov (Ciciban planinec, Naučimo se plavati, 80-urni programi za šolske otroke in
mladino, 80-urni programi za otroke in mladino s posebnimi potrebami, 80-urni programi za študente, šolska tekmovanja, športna
vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport),
– športna rekreacija (programi redne
vadbe, strokovni kader za socialno in zdravstveno ogrožene ter občane, starejše od
65 let),
– kakovostni šport (programi redne vadbe in kategorizacija športnikov),
– vrhunski šport (kategorizacija športnikov),
– šport invalidov (programi redne vadbe,
uporaba objekta, strokovni kader),
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– programi razvojnih in strokovnih nalog
v športu (usposabljanje, izobraževanje in
izpopolnjevanje strokovnih kadrov, športne
prireditve)
4. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci oziroma prijavitelji na javni razpis:
Na razpis se lahko prijavijo nosilci in izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Sevnica,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, organizacijske in kadrovske pogoje za
uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti,
– imajo zagotovljeno vadbo najmanj
36 tednov v letu,
– imajo urejeno evidenco o članstvu in
o plačani članarini, če so registrirani po Zakonu o društvih.
5. Na razpisu lahko sodelujejo naslednji
izvajalci športnih programov na območju
Občine Sevnica: športna društva in klubi,
registrirani po Zakonu o društvih, športne
zveze, zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi
zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa, organizacije invalidov, ki izvajajo športni program
za invalide ter zavodi s področja vzgoje in
izobraževanja.
6. Orientacijska vrednost razpisa: orientacijska vrednost razpisa za področje športa
za leto 2011 je 32.183,00 EUR, dejanska
vrednost pa bo določena po sprejetju proračuna za leto 2011.
7. Rok izvedbe oziroma poraba sredstev:
dodeljena sredstva morajo biti porabljena
v letu 2011.
8. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijave morajo prosilci poslati s priporočeno pošiljko po pošti ali oddati osebno
na naslov: Občina Sevnica, Glavni trg 19
a, 8290 Sevnica, najkasneje do 28. februarja 2011. Šteje se, da je prijava prispela
pravočasno, če je bila zadnji dan roka za
oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno
pošiljko ali oddana v glavni pisarni Občine
Sevnica.
Posamezna prijava na javni razpis mora
biti izdelana izključno na razpisnih obrazcih
razpisne dokumentacije naročnika (Občine
Sevnica).
Nepravočasno oddanih prijav komisija
ne bo upoštevala.
Prijave morajo biti poslane v zaprti kuverti in označene z »Ne odpiraj – prijava na
javni razpis za šport 2011«. Na kuverti mora
biti naveden naslov prijavitelja. Vloge, ki ne
bodo oddane v skladu s temi navodili, bodo
s sklepom zavržene.
9. Datum odpiranja vlog
Vloge bo obravnavala komisija, imenovana s sklepom župana, po končanju javnega
razpisa. Odpiranje vlog ne bo javno.
V primeru nepravilno in nepopolno izpolnjenih prijav s pomanjkljivo dokumentacijo
bo komisija prijavitelje pozvala, da v roku
8 dni od prejema poziva dopolnijo svojo
vlogo. V primeru, da predlagatelj v predpisanem roku ne bo dopolnil vloge, bo vloga
izločena in s sklepom zavržena kot nepopolna.
10. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu
javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje
v 30 dneh od datuma odpiranja vlog. Občina
Sevnica bo z izbranimi prijavitelji sklenila pogodbo o sofinanciranju programov v okviru
sredstev, zagotovljenih v sprejetem proračunu za leto 2011.
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11. Razpisno dokumentacijo lahko pridobite
Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa do konca razpisnega
roka dosegljiva na spletni strani Občine Sevnica, www.obcina-sevnica.si, spletni strani
KŠTM Sevnica, www.kstm.si, ali pa jo zainteresirani lahko pridobijo na KŠTM Sevnica,
Glavni trg 19, 8290 Sevnica, vsak delovni
dan med 8. in 14. uro.
Pooblaščeni osebi za posredovanje informacij o razpisni dokumentaciji sta Mojca
Sešlar, vodja oddelka za družbene dejavnosti
(Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica), tel. 07/81-61-214, e-naslov: mojca.seslar@obcina-sevnica.si in Mojca Švigelj, referentka za mlad.dej.(KŠTM Sevnica, Glavni
trg 19, 8290 Sevnica), tel. 07/81-61-076,
e-naslov: mojca.svigelj@kstm.si.
Občina Sevnica
Št. 302-1/2011
Ob-1170/11
Na podlagi sprejetega Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto
2011 (Uradni list RS, št. 110/10) objavljamo
javni razpis
za dodelitev finančnih sredstev
za vzpodbujanje samozaposlovanja
v Mestni občini Slovenj Gradec
v letu 2011
1. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za pospeševanje in vzpodbujanje samozaposlovanja in razvoja podjetništva
v Mestni občini Slovenj Gradec, skladno
s pravili o dodeljevanju pomoči de minimis.
2. Upravičenci in pogoji
Upravičenci po tem razpisu so samozaposlene osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– stalno prebivališče na območju Mestne
občine Slovenj Gradec,
– registracija dejavnosti na podlagi Zakona o gospodarskih družbah v obdobju od
1. 9. 2010 dalje do 31. 8. 2011,
– poslovni sedež in dejavnost morata biti
na območju Mestne občine Slovenj Gradec,
– dejavnost mora pomeniti edini in glavni
poklic,
– samozaposlitev mora biti realizirana za
polni delovni čas,
– samozaposlitev bo ohranjena vsaj eno
leto.
Kolikor se iz katerih koli razlogov prekine samozaposlitev v predpisanem roku,
je prejemnik sredstev dolžan vrniti prejeta
sredstva vključno z zakonsko zamudnimi
obrestmi. Prejemnik, ki je prejel sredstva po
tem razpisu, ne more za isti namen od razpisovalca prejeti sredstev v naslednjih 3 letih.
Prejemnik sredstev bo moral dokazati, da je
ohranil samozaposlitev vsaj eno leto.
3. Višina sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto
2011 na proračunski postavki C700/7300 –
Pospeševanje podjetništva, v skupni višini
25.000 EUR, ki se razdelijo med vse upravičence v enaki višini (25.000: št. upravičencev).
4. Vsebina prijave
Prijavitelj mora na razpis priložiti vlogo na
razpis s prilogami:
a) Dokazilo o opravljanju gospodarske
dejavnosti:
– samostojni podjetnik posameznik /gospodarska družba:
– sklep o vpisu v Poslovni register Slovenije (Potrdilo AJPES) ali druga ustrezna
dokazila v skladu z veljavno zakonodajo.
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b) Dokazilo o stalnem prebivališču na
območju občine (potrdilo Upravne enote
Slovenj Gradec), ki ne sme biti starejše od
1 meseca.
c) Fotokopijo obrazca M-1/M-2 (prijava
v zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje) iz katere je razvidno, da je samozaposlitev realizirana za polni delovni čas. Na
fotokopiji mora biti izjava »Fotokopija enaka
originalu« in podpis prijavitelja.
5. Način in rok prijave na razpis
Vlogo z dokumentacijo v zaprti kuverti,
z oznako »Ne odpiraj – Razpis samozaposlovanje« in z imenom ter naslovom pošiljatelja na hrbtni strani, je potrebno do 31. 8.
2011 poslati priporočeno ali osebno dostaviti
na naslov: Podjetniški center Slovenj Gradec d.o.o., Ronkova ulica 4, 2380 Slovenj
Gradec.
Odpiranje vlog bo izvedla posebna komisija, imenovana za ta namen. Odpiranje vlog
ne bo javno. Obrazec vloge lahko zainteresirani v razpisnem roku dvignejo vsak delovni
dan v Podjetniškem centru Slovenj Gradec,
objavljena pa je na spletni strani Podjetniškega centra http://www.podjetniskicentersg.si/ ter tudi na spletni strani Mestne občine
Slovenj Gradec http://www.slovenjgradec.si.
Prosilci, ki bodo podali nepopolne ali nerazumljive vloge, bodo pozvani k dopolnitvi vlog.
Rok za dopolnitev vlog je tri delovne dni od
datuma prejema obvestila o nepopolni vlogi.
Za nepopolno vlogo se šteje vloga, ki ne
vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa.
Komisija bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločila vse vloge prosilcev;
– ki jih ni vložila upravičena oseba,
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve
vlog,
– vloge, ki bodo tudi po pozivu k dopolnitvi
nepopolne.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
Na osnovi potrjenega predloga za razdelitev sredstev bo Mestna občina Slovenj
Gradec v 30 dneh izdala sklep o dodelitvi
sredstev upravičencem.
Za dodatne informacije lahko pokličete
Katarino Žagar, tel. 88-42-927 ali pišete na
elektronski naslov: katarina@podjetniskicenter-sg.si, z navedbo »Razpis samozaposlovanje«.
Mestna občina Slovenj Gradec
Št. 330-4/2011
Ob-1171/11
Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in
podeželja (v nadaljevanju: pravilnik) v Mestni
občini Slovenj Gradec za programsko obdobje 2007–2013, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 72/07, 76/07 in 63/08, sprejetega Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2011 (Uradni list RS, št. 110/10
z dne 31. 12. 2010), objavlja Mestna občina
Slovenj Gradec (v nadaljevanju: občina)
javni razpis
za dodelitev finančnih sredstev
za ohranjanje in razvoj kmetijstva
in podeželja
v Mestni občini Slovenj Gradec
v letu 2011 (sofinanciranje tehnične
podpore v kmetijstvu in v gozdarstvu)
I. Predmet razpisa
Predmet razpisa je dodelitev proračunskih sredstev (državnih pomoči) za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Mestni
občini Slovenj Gradec v letu 2011 (sofinan-

ciranje tehnične podpore v kmetijstvu in
v gozdarstvu).
Okvirna višina razpisanih sredstev za navedene ukrepe znaša za sofinanciranje tehnične podpore v kmetijstvu 15.500,00 EUR
in za sofinanciranje tehnične podpore v gozdarstvu-de minimis 5.000,00 EUR. Kolikor
sredstva na posamezni proračunski postavki ne bodo porabljena, se lahko prerazporedijo na ostale proračunske postavke.
II. Splošne določbe in osnovni pogoji za
kandidiranje
Upravičenci:
Upravičenci po tem razpisu so navedeni
pri vsakem namenu razpisa.
Splošne finančne določbe:
1. Sofinanciranje tehnične pomoči, ki se
bo izvajala v letu 2011 in bo predmet prijave
na razpis za dodelitev sredstev na področju kmetijstva, je lahko začeta pred izdajo
upravnega akta (sklepa oziroma odločbe)
upravičencu o dodelitvi sredstev, vendar so
upravičeni stroški po tem razpisu le tisti, ki
bodo nastajali v obdobju od izdaje upravnega akta do zaključka razpisnega postopka).
2. Dokazila/plačani računi, ki jih upravičenec priloži skupaj z zahtevkom za izplačilo, morajo biti z datumom iz zgoraj navedenega obdobja.
3. Sofinanciranje tehnične pomoči, na
podlagi priloženega programa.
4. Za pomoči dodeljene po pravilu de
minimis; sofinanciranje tehnične podpore
v gozdarstvu, pa se upoštevajo upravičeni
stroški od 1. 1. 2011 do zaključka razpisnega postopka.
III. Nameni razpisa
Pomoč dodeljena po uredbi za skupinske izjeme
B. Sofinanciranje tehnične podpore
v kmetijstvu
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je zagotavljati boljšo
učinkovitost in strokovnost kmetijstva ter
prispevati k njegovi dolgoročni sposobnosti
preživetja.
B1. Naloga 6705: Sofinanciranje strokovnih društev
–
višina
razpisanih
sredstev:
7.000,00 EUR.
B2. Naloga 6706: Sofinanciranje – kmetijstvo splošno
–
višina
razpisanih
sredstev:
7.000,00 EUR.
B3. Naloga 6707: Sofinanciranje – izobraževanje na področju živinoreje
–
višina
razpisanih
sredstev:
1.500,00 EUR.
Mestna občina Slovenj Gradec z izvajalci
sklene pogodbo, v kateri opredeli posamezne naloge, časovne roke za izvedbo le-teh
ter način izvedbe plačil.
Splošni pogoji upravičenosti:
Upravičenci morajo k vlogi predložiti letni
program dela oziroma dokazila, zahtevana
z javnim razpisom.
Pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju in to na
podlagi objektivno opredeljenih pogojev. Če
tehnično podporo zagotavljajo skupine pro
izvajalcev ali druge kmetijske organizacije
za vzajemno pomoč, članstvo v takih skupinah ali organizacijah ne sme biti pogoj za
dostop do storitev. Vsak prispevek nečlanov
za kritje upravnih stroškov skupine ali organizacije se omeji na stroške za zagotavljanje storitve.
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Upravičeni stroški:
1. Na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem
gospodarstvu se pomoč dodeli za kritje stroškov organiziranja in materialnih stroškov
za izvedbo programov usposabljanja (predavanja, informativna izobraževanja, krožki,
tečaji, prikazi, strokovne ekskurzije …):
– najem prostora,
– honorar izvajalcu,
– oglaševanje,
– gradiva za udeležence,
– materialni stroški,
– stroški izvedbe strokovnih ekskurzij.
2. Na področju svetovalnih storitev, ki jih
opravijo tretje strani:
– honorarji za storitve, ki ne spadajo med
trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi
z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na
primer rutinsko davčno svetovanje, redne
pravne storitve ali oglaševanje.
3. Na področju organizacije forumov za
izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na
njih:
– stroški udeležbe,
– potni stroški,
– stroškov publikacij,
– najemnine razstavnih prostorov,
– simbolične nagrade, podeljene na tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado
in zmagovalca.
4. Stroški publikacij (katalogov, spletišč),
ki predstavljajo dejanske podatke o pro
izvajalcih iz dane regije ali proizvajalcev
danega proizvoda, če so informacije
in predstavitve nevtralne in imajo zadevni
proizvajalci enake možnosti, da se predstavijo v publikaciji (kritje stroškov priprave in
tiska katalogov, kritje stroškov vzpostavitve
internetne strani).
Podpore se ne dodelijo:
– za že izvedene aktivnosti,
– za stroške za storitve povezane z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje,
– za stroške svetovanja, ki so financirane
v okviru javne svetovalne službe,
– za stroške prehrane.
Finančne določbe:
– bruto intenzivnost pomoči:
– pomoč lahko krije do 100% vrednosti stroškov brez DDV; (neposredno plačilo
kmetu ali članu družine ni dovoljeno)
– pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem.
Upravičenci: organizacije, ki so registrirane za izvajanje aktivnosti v okviru tehnične
pomoči na področju kmetijstva na območju
Mestne občine Slovenj Gradec in registrirana stanovska (društva) in interesna združenja in zveze, ki delujejo in pospešujejo
razvoj na področju kmetijstva, gozdarstva
in prehrane na območju Mestne občine Slovenj Gradec, razen društev, ki se ukvarjajo
z vzrejo malih živali.
Vlagatelji predložijo naslednjo dokumentacijo:
– izpolnjeno vlogo na razpisnem obrazcu
Sofinanciranje tehnične podpore v kmetijskem sektorju (A – primar, B2 – primar in
C – primar),
– predračune oziroma druga ustrezna
dokazila (izjava vlagatelja) o nameravani
izvedbi izobraževanja, usposabljanja, informiranja ali druge aktivnosti,

– dokazilo o registraciji (izpisek iz sodnega registra, izpisek iz registra društev …),
– zapisnik občnega zbora s programom
dela društva za leto 2011, ter terminski in
finančni načrt programa,
– seznam aktivnega članstva (dokazila
o plačani članarini).
Označitev vlog:
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako (odvisno za kateri
ukrep se vlagatelj prijavlja)
B1. »Ne odpiraj – vloga na javni razpis
Kmetijstvo 2011 Sofinanciranje strokovnih
društev«.
B2. »Ne odpiraj – vloga na javni razpis
Kmetijstvo 2011 Sofinanciranje – kmetijstvo
splošno«.
B3. »Ne odpiraj – vloga na javni razpis
Kmetijstvo 2011 Sofinanciranje – izobraževanje na področju živinoreje«.
Pomoči dodeljene po pravilu de minimis
C1. Sofinanciranje tehnične podpore
v gozdarstvu
– višina
razpisanih
sredstev:
5.000,00 EUR: (naloga 6730).
Sofinancirajo se programi izobraževanja,
usposabljanja in informiranja za področje
gozdarstva, ki ga bodo izvajale organizacije, registrirane za izvajanje aktivnosti na
področju gozdarstva oziroma skupine pro
izvajalcev ali druge organizacije za vzajemno pomoč (članstvo v takih skupinah ali
organizacijah ni pogoj za dostop do izobraževanj).
Upravičeni stroški:
Usposabljanje in izobraževanje ter svetovanje kmetom s področja gozdarstva.
Stroški organiziranja in izvedbe programov usposabljanja in izobraževanja (prostor, predavatelji, oglaševanje), stroški svetovalnih storitev: honorarji za storitve, ki ne
spadajo med trajne ali občasne dejavnosti
niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi
stroški podjetja, na primer rutinsko davčno
svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje.
Predstavitev produktov na javnih predstavitvah (sejmi, licitacije, razstave ...):
stroški udeležbe in potni stroški, najemnine razstavnih prostorov, materialni stroški,
simbolične nagrade podeljene na tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado in
zmagovalca, stroški publikacij ocenjevanja
izdelkov.
Širjenje znanstvenih dognanj (prikazi in
demostracijski poskusi, delavnice in predavanja za širšo javnost): potni stroški, stroški prevozov, najemnine, materialni stroški
priprave.
Promocija: stroški priprave in tiska publikacij, katalogov in stroški oblikovanja in
priprave spletnih strani.
Višina sofinanciranja: sofinancira se do
100% vrednosti stroškov izvedbe posameznega programa brez DDV, oziroma druge
aktivnosti, v obliki subvencioniranih storitev
(neposredno plačilo kmetu – gozdarju ali
članu družine ni dovoljeno).
Upravičenci: izvajalci so subjekti, ki so
registrirani za opravljanje dejavnosti iz predmetov podpore in bodo izbrani na podlagi
javnega razpisa (organizacije, ki so registrirane za izvajanje aktivnosti v okviru tehnične pomoči na področju gozdarstva, delujejo
na območju Mestne občine Slovenj Gradec
in registrirana stanovska (društva) in interesna združenja ter zveze, ki delujejo na
področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane
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na območju Mestne občine Slovenj Gradec).
Izvajalec je dolžan po zaključenem usposabljanju naročniku – občini predložiti seznam
upravičenih udeležencev izobraževanja in
usposabljanja ali svetovanja z vsemi zakonsko obveznimi podatki: udeleženci (končni prejemniki) morajo biti vpisani v register
kmetijskih gospodarstev ali morajo biti njihovi družinski člani.
Podpore se ne dodelijo:
– za stroške prehrane.
Vlagatelji predložijo naslednjo dokumentacijo:
– izpolnjeno vlogo na razpisnem obrazcu
Sofinanciranje tehnične podpore v gozdarstvu (A – de minimis, B – de minimis in C –
de minimis),
– račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč, z datumom opravljene storitve od 1. 1. 2011 do
zaključka razpisa,
– dokazilo o registraciji (izpisek iz sodnega registra, izpisek iz registra društev …).
Označitev vlog:
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako »Ne odpiraj – vloga
na javni razpis Kmetijstvo 2011 – Sofinanciranje tehnične podpore v gozdarstvu«.
IV. Obdobje in čas za izvedbo aktivnosti
Investicija oziroma dejavnost (po pravilu
de minimis), ki se bo izvajala v letu 2011
in bo predmet prijave na ta razpis je lahko
začeta pred izdajo upravnega akta (sklepa
oziroma odločbe) upravičencu o dodelitvi
sredstev, vendar pa se mora smiselno zaključiti do 10. decembra 2011, upravičenci
pa morajo v primeru odobritve sredstev, dokazila oziroma plačane račune za dokončno
izvedena dela izstaviti najkasneje do datuma navedenega v upravnem aktu, skupaj
z zahtevkom za izplačilo sredstev. Za pomoči dodeljene po uredbi za skupinske izjeme
pa velja pravilo iz II. poglavja, točka 1.
V. Rok za predložitev vlog in način predložitve
Vlagatelji morajo vloge oddati po pošti
kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna
občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380
Slovenj Gradec osebno v sprejemni pisarni
– vložišču občine do vključno 20. 2. 2011
(velja datum poštnega žiga).
Na hrbtni strani ovojnice morata biti navedena naziv in naslov vlagatelja.
Vsaka posamezna vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj
– vloga na javni razpis Kmetijstvo 2011 (ter
ukrep na katerega se vlagatelj prijavlja)«.
V primeru, da vlagatelj oddaja več vlog,
mora biti vsaka vloga poslana v posebni
ovojnici.
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati
naslednje pogoje:
– pravilno izpolnjen prijavni obrazec iz
razpisne dokumentacije,
– vloga mora biti poslana v roku in na
način, ki je določen v tej točki besedila tega
razpisa.
VI. Obravnavanje vlog
Vloge bo obravnavala komisija za kmetijstvo (v nadaljevanju: komisija), ki jo imenuje
župan občine. Komisija lahko zmanjša delež
sofinanciranja pri posameznih ukrepih pri
obravnavanju vlog iz naslednjih vzrokov:
– zaradi zmanjšanja načrtovanih prihodkov proračuna občine za leto 2011,
– zaradi večjega števila zahtevkov, kot je
zagotovljenih sredstev v proračunu.
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O dodelitvi sredstev upravičencem odloča direktor občinske uprave ali druga od
direktorja pooblaščena uradna oseba s sklepom. Upravičencem bo izdan sklep o višini
odobrenih sredstev za posamezen ukrep.
Medsebojne obveznosti med občino in
prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.
Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na podlagi zahtevka.
Zahtevek mora vsebovati naslednjo dokumentacijo:
– dokazila o plačilu obveznosti (originalni
računi, situacije …),
– poročilo o opravljenem delu.
Obravnavane bodo le vloge, ki bodo pravilno izpolnjene in oddane na predpisanih
obrazcih z vsemi zahtevanimi dokazili. Odpiranje vlog bo najkasneje do 23. 2. 2011.
Odpiranje vlog ni javno. Prepozno prispele oziroma neustrezno opremljene vloge bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene. Vlagatelja nepopolne vloge komisija
v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozove
k dopolnitvi vloge. Rok dopolnitve je 8 dni
od prejema obvestila. Vloge, ki jih vlagatelj
v predpisanem roku ne dopolni, se zavrže,
neustrezno dopolnjene pa zavrne.
Na osnovi potrjenega predloga za razdelitev sredstev bo Mestna občina Slovenj
Gradec v 30 dneh izdala sklep o dodelitvi
sredstev, ki bo vseboval določbe o namenu, upravičenih stroških ter višini dodeljenih
sredstev. Mestna občina Slovenj Gradec bo
z izbranimi izvajalci sklenila pogodbo, v kateri se opredelijo izvedbe plačil ter medsebojne pravice in obveznosti.
VII. Nadzor in sankcije
Nadzor nad namensko porabo sredstev
opravlja komisija, ki jo imenuje župan.
V primeru nenamenske porabe sredstev,
pridobljenih po pravilniku, mora prejemnik
sredstva vrniti v celoti s pripadajočimi zamudnimi obrestmi. Prejemnik izgubi tudi pravico do pridobitve drugih sredstev po navedenem pravilniku za naslednji dve leti.
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VIII. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je od dneva te
objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Slovenj
Gradec: http://www.slovenjgradec.si ali pa
jo v tem roku zainteresirani brezplačno dvignejo vsak delovni dan na Mestni občini
Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec.
IX. Splošna merila za ocenjevanje vlog
B1. Naloga 6705: Sofinanciranje strokovnih društev
Društvo mora za sofinanciranje doseči
najmanj 20 točk.
Tabela 1:
Zap. št.
1

2

3

4

Merilo

Št. točk

Področje delovanja

Delež članov iz MOSG

Aktivnost društva

Program društva

kmetijstvo

10

podeželje

5

drugo

0

91 – 100%

10

50 – 90%

5

0 – 49%

0

Aktivnosti vključujejo tudi zunanje
člane

10

Aktivnosti samo za člane

5

Aktivnosti samo za del članov

0

Nad 5 aktivnosti

10

2 – 4 aktivnosti

5

1 aktivnost

0

X. Dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom: vse dodatne informacije dobijo
zainteresirani po tel. 02/881-21-24, ali osebno pri Marijanu Klemencu, ali na elektronskem naslovu: marijan.klemenc@slovenjgradec.si.
Mestna občina Slovenj Gradec
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Javne dražbe
Št. 011-007/1-2011
Ob-1150/11
Krajevna skupnost Hrvatini, Hrvatini 74,
6280 Ankaran, na podlagi 21. člena Zakona
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 86/10), 18. člena
Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in
94/07), 8. člena Sklepa občinskega sveta
o letnem načrtu ravnanja stvarnim in finančnim premoženjem Mestne občine Koper za
leto 2010 št. 478-967/2009, ter soglasja župana Mestne občine Koper št. 478-609/2010
z dne 1. 12. 2010 in sklepi Sveta krajevne
skupnosti št. 206.) z dne 6. 7. 2009, 286.b.)
z dne 24. 11. 2010 in 296.) z dne 20. 1.
2011 objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnine
v lasti Krajevne skupnosti Hrvatini
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Krajevna skupnost Hrvatini, Hrvatini
74, 6280 Ankaran, ki jo zastopa predsednik
sveta Krajevne skupnosti Nevij Kavrečič.
2. Opis predmeta prodaje: nepremičnina s parc. št. 2201/1, k.o. Hribi, v izmeri
337 m2, za izklicno ceno 159.536,50 €, brez
2% davka na promet nepremičnin.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnine.
4. Izhodiščno nadomestilo
Izhodiščno nadomestilo je razvidno iz
2. točke te javne dražbe, najnižji znesek
višanja je 1.000,00 €.
V ceno nepremičnine ni vključen 2% davek na promet nepremičnine, ki ga plača
kupec.
5. Pogoji prodaje
Nepremičnina se prodaja po načelu videno - kupljeno.
Nepremičnina s parc. št. 2201/1, k.o.
Hribi se nahaja v središču vasi Hrvatini.
Predstavlja samostojno stavbo, ki je potrebna obnove. Nahaja se na območju, ki
se ureja po določilih Odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih v Mestni občini Koper
(UO, št. 19/88, 7/01, 24/01 in Uradni list RS,
št. 49/05, 95/06, 124/08, 22/09).
Nepremičnina, ki je predmet javne dražbe predstavlja stvarno premoženje v lasti
Krajevne skupnosti Hrvatini, katere slednja
ne potrebuje za opravljanje svojih nalog.
Kolikor bi se na nepremičnini, ki je predmet javne dražbe izkazalo, da je obremenjena z gospodarsko javno infrastrukturo, se
kupec zaveže skleniti ustrezno služnostno
pogodbo v korist upravljavca navedene infrastrukture.
Nepremičnina bo prodana dražitelju, za
katerega bo komisija ugotovila, da je ponudil
najvišjo ceno.
Izbrani dražitelj bo moral skleniti prodajno
pogodbo v roku 15 dni po zaključku dražbe.
V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od
nakupa odstopil in ima Krajevna skupnost Hrvatini pravico zadržati vplačano varščino.
Vpis v zemljiško knjigo se opravi na podlagi zemljiškoknjižnega dovolila po plačilu
celotne kupnine.
6. Plačilo celotne kupnine: kupec je dolžan plačati celotno kupnino najkasneje v 8.
dneh od izdaje računa s strani prodajalca.

Plačilo kupnine je bistvena sestavina pogodbe. V primeru, da kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku
po sklenitvi pogodbe, se prodajna pogodba
šteje za razdrto.
7. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba se bo vršila dne 15. 2. 2011, v prostorih
sejne sobe na sedežu KS Hrvatini, Hrvatini
74, z začetkom ob 13. uri. Kandidati se
bodo morali pred začetkom draženja zainteresirane nepremičnine izkazati z dokazili,
navedenimi pod zap. št. 8 te objave. Če
udeleženec javne dražbe ne predloži zahtevanih podatkov oziroma ne izpolnjuje spodaj
navedenih pogojev, ne more sodelovati na
javni dražbi.
8. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodeluje domača
ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki v skladu
s pravnim redom RS lahko postane lastnik
nepremičnin ter se pravočasno in pravilno
prijavi, tako da:
– Plača varščino in predloži dokazilo
o njenem plačilu;
– Predloži izpisek iz sodnega registra, ki
ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi pravna oseba;
– Predloži izvirnik veljavnega osebnega
dokumenta in davčno številko, če se prijavi
fizična oseba oziroma predloži priglasitveni
list, ki ne sme biti starejši od treh mesecev,
če se prijavi samostojni podjetnik;
– Predloži pooblastilo, ki se nanaša
na predmet javne dražbe, pri čemer mora
biti podpis overjen, v primeru če se v imenu
ponudnika javne dražbe udeleži pooblaščenec.
Vse listine, razen dokazil o plačilu varščine, je potrebno predložiti v izvirniku ali pa
overjeno kopijo listine.
9. Varščina: udeleženci, ki želijo sodelovati na javni dražbi, morajo do začetka javne
dražbe vplačati varščino v višini 20% od izklicne cene nepremičnine na podračun KS
Hrvatini pri Upravi Republike Slovenije za
javna plačila (UJP) – Urad Koper številka:
01250-6450808418, obvezni sklic na številko 20100000. Varščino je potrebno vplačati
do dne 14. 2. 2011. Varščina bo neuspelim
ponudnikom vrnjena brez obresti v petnajstih dneh po opravljeni javni dražbi, uspelemu ponudniku pa bo upoštevana pri plačilu
kupnine. V primeru, da uspeli dražitelj ne bi
sklenil pogodbe ali plačal kupnine, organizator javne dražbe obdrži varščino.
10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe
Javna dražba bo ustna.
Nepremičnina bo prodana po načelu videno - kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo
upoštevane.
Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi
najvišjo ceno.
Dražbo vodi pooblaščeni član Komisije za vodenje postopkov razpolaganja in
upravljanja s stvarnim premoženjem občine
(v nadaljevanju komisija) ter je končana, ko
voditelj dražbe trikrat ponovi najvišjo ponudbo nepremičnino. Takrat komisija ugotovi
komu in po kakšni ceni je bil predmet javne
dražbe prodan in kupca pozove k podpisu
pogodbe.

Če izklicna cena ni bila dosežena je javna dražba neuspešna.
Ugovore proti dražbenem postopku je
mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik
o poteku dražbe. Morebitne spore reši komisija.
Krajevna skupnost Hrvatini lahko brez
kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge.
11. Stroški vezani na pogodbo: stroške
sklenitve pogodbe, davek na dodano vrednost oziroma davek na promet nepremičnin, stroške notarskih storitev ter takso za
vpis v zemljiško knjigo, plača kupec nepremičnin.
12. Drugi pogoji: Krajevna skupnost Hrvatini si obdrži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji nepremičnin in neodplačno
ter časovno neomejeno služnost za potrebe
izgradnje objektov in omrežja javne komunalne infrastrukture.
13. Zakonska podlaga: za izvedbo javne
dražbe se uporabljajo določbe 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 86/10).
14. Dodatna pojasnila: vsa pojasnila
v zvezi z razpisom javne dražbe lahko interesenti dobijo na Krajevni skupnosti Hrvatini, tel. 05/651-48-00, ali GSM 051/672-551,
v času uradnih ur.
Krajevna skupnost Hrvatini
Št. 42/11
Ob-1188/11
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. členom Zakona
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 86/10) objavlja
javno dražbo
za prodajo po metodi javne dražbe
premičnin – počitniške prikolice
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 54, letnik 2001,
inv. št. 1431, kuhinja TNT 70 × 40 × 80,
z inv. št. 1586, predprostor z inv. št. 2356
ter drobni inventar, za izklicno ceno:
4.930,00 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,
15. 2. 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:
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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, 15. 2. 2011, ob 12. uri,
v kampu Straško na otoku Pagu - Hrvaška.
5. Varščina
Višina varščine, ki jo je potrebno položiti pred začetkom dražbe: 493,00 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 14. 2. 2011 do 13. ure. Za

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
pravočasne se bodo štele tudi prijave, ki so
bile priporočeno oddane na pošto do vključno sobote, dne 12. 2. 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 oseba 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
493,00 €.
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
po 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
Št. 431-0001/2011

Ob-1214/11

Preklic
Občina Lovrenc na Pohorju objavlja na
podlagi določil Zakona o javnih uslužbencih
(Ur. l. RS, št. 63/07 – UPB in naslednji) preklic javnega natečaja za zasedbo prostega
uradniškega delovnega mesta na položaju
direktor občinske uprave, objavljen v Uradnem listu RS, številka 105/2010 z dne
24. 12. 2010 in na spletni strani Občine
Lovrenc na Pohorju.
Občina Lovrenc na Pohorju
Ob-1216/11
Popravek
V Uradnem listu RS, št. 4/11 z dne
21. 1. 2011 je bilo objavljeno prosto delovno mesto direktorja/ce Centra za socialno
delo Ormož.
V drugem odstavku se druga alineja,
ki se glasi »– pet let delovnih izkušenj na
področju socialnega varstva in« spremeni
tako, da se glasi »– pet let delovnih izkušenj in«.
Od objave tega popravka prične ponovno teči 8-dnevni rok za prijavo.
Svet Centra za socialno delo Ormož
Ob-1130/11
Svet Koroškega gasilskega zavoda na
podlagi 30. in 34. člena Satuta razpisuje
prosto delovno mesto
direktor – poveljnik.
Kandidat mora poleg splošnih, zakonskih pogojev izponjevati še naslednje zahteve:
– najmanj visokošolska strokovna izobrazba (VII/1) in pet let delovnih izkušenj
na vodilnih del. mestih,
– znanje angleškega ali nemškega jezika,
– poznavanje stroke, izkušnje na področju varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami,
– opravljen posebni in splošni del strokovnega izpita iz varstva pred požarom,
– strokovni izpit v skladu s z Zakonom
o gasilstvu.
Strokovne izpite mora direktor opraviti
najkasneje v roku enega leta od nastopa
mandata. Mandat direktorja traja pet let. Po
poteku mandata je lahko ista oseba znova
imenovana za direktorja – poveljnika.
Rok za prijavo je 10 dni od objave na
naslov: Svet Koroškega gasilskega zavoda, Koroška c. 13, 2390 Ravne na Koroškem, s pripisom Prijava na razpis direktorpoveljnik. Kandidati naj predložijo tudi vizijo
delovanja Koroškega gasilskega zavoda in
dokazila o izpolnjevanju razpisnih pogojev.
O izbiri bodo kandidati obveščeni v 30 dneh
od izbire.
Koroški gasilski zavod
Ravne na Koroškem
Št. 0131-1/2011-10
Ob-1131/11
Na podlagi 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 36/04)
in 33. člena Statuta Doma ob Savinji Celje,

Svet Doma ob Savinji Celje razpisuje delovno mesto
direktorja.
1. Kandidati morajo poleg splošnih pogojev, ki so določeni z zakonom, izpolnjevati še
naslednje pogoje:
– visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo iz 69. člena Zakona o socialnem
varstvu (Uradni list RS, št. 36/04), pet let
delovnih izkušenj in opravljen strokovni izpit
po tem zakonu;
– visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo druge družboslovne, zdravstvene ali
medicinske smeri, pet let delovnih izkušenj
in opravljen strokovni izpit iz Zakona o socialnem varstvu;
– višjo strokovno izobrazbo iz 69. člena
Zakona o socialnem varstvu, dvajset let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let na
vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na
področju socialnega varstva, in opravljen
strokovni izpit po tem zakonu;
– opravljen program za vodenje socialno
varstvenega zavoda, ki ga določi socialna
zbornica v soglasju s Strokovnim svetom
Republike Slovenije za splošno izobraževanje. Če programa nima opravljenega, ga
mora opraviti v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja;
2. Mandat direktorja traja pet let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev, o dosedanjem delu in
kratkim življenjepisom naj pošljejo kandidati
v 8 dneh v zaprti ovojnici na naslov: Svet
Doma ob Savinji Celje, Jurčičeva 6, 3000
Celje, s pripisom »za razpis direktorja«.
Nepopolnih ali prepozno prispelih vlog
Svet doma ne bo obravnaval.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni
v 30 dneh od dneva, ko bo Svet doma opravil izbiro.
Dom ob Savinji Celje
Št. 100-182/2010
Ob-1172/11
Na podlagi 2. točke 65. člena Zakona
o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93 in
nasl.), 25. člena Sklepa o organizaciji in
začetku dela Zavoda za gozdove Slovenije
(Uradni list RS, št. 72/93 in nasl.) in 41. člena Statuta Zavoda za gozdove Slovenije,
razpisujemo delovno mesto
vodja območne enote Ljubljana,
ponovno razpisujemo delovna mesta
1. vodja območne enote Celje,
2. vodja območne enote Nazarje.
Kandidati/ke morajo poleg splošnih pogojev, določenih z Zakonom o delovnih razmerjih izpolnjevati še naslednje posebne
pogoje:
– raven izobrazbe 1701, 1702 ali 1703
gozdarske smeri,
– opravljen strokovni izpit,
– opravljen izpit iz Zakona o upravnem
postopku,
– znanje vsaj enega svetovnega jezika,
– deset let delovnih izkušenj, od tega
najmanj pet let v gozdarstvu,
– triletne izkušnje na vodilnih ali vodstvenih delovnih mestih,
– izpit za voznika B kategorije,

– organizacijske sposobnosti, komunikativnost, samoiniciativnost.
Dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev, ki jih morajo kandidati/ke predložiti za
zasedbo delovnega mesta:
– potrdilo o pridobljeni izobrazbi (overjena kopija diplome),
– potrdilo o opravljenem izpitu iz Zakona
o upravnem postopku,
– potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu v skladu s predpisom, ki ureja strokovni
izpit v javni gozdarski službi, oziroma strokovni izpit ali pripravniški izpit, ki je bil opravljen v gozdarskih organizacijah oziroma
zavodu pred 31. 10. 1998,
– ustrezno potrdilo o znanju tujega jezika,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
je razvidna delovna doba oziroma drugega ustreznega dokazila (na primer pogodba
o zaposlitvi ali potrdilo delodajalca o delovnih izkušnjah),
– ustrezno potrdilo o delovnih izkušnjah
na vodilnih ali vodstvenih delovnih metih,
– fotokopijo vozniškega dovoljenja B kategorije.
Vodje območnih enot bo imenoval direktor ZGS po predhodnem mnenju svetov
območnih enot, za dobo štirih let (65. člen,
Zakona o gozdovih).
Zahtevana raven izobrazbe je določena
skladno s predpisom, ki ureja uvedbo in
uporabo klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja. Posamezne šifre
pomenijo:
– 1701 Specialistično izobraževanje
po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnje)/specializacija po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja),
– 1702 Visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja),
– 1703 Magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja)/magistrska izobrazba
(druga bolonjska stopnja).
Nepopolnih prijav ne bomo upoštevali.
Kandidati/ke naj pošljejo pisne prijave
z življenjepisom, opisom dosedanjih delovnih izkušenj in ustreznimi dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev ter priložijo pisno
vizijo organiziranja in vodenja dela območne enote, v 15 dneh po objavi na naslov:
Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2,
1000 Ljubljana, s pripisom »prijava na javni
razpis za delovno mesto vodja OE (navesti
ime OE)«.
Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30 dneh po zaključeni izbiri.
Zavod za gozdove Slovenije
Št. 110-11/2011
Ob-1187/11
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi 30. člena Zakona o državnem
pravobranilstvu (Uradni list RS, št. 94/07 –
uradno prečiščeno besedilo in št. 77/09):
– 2 prosti mesti državnih pravobranilcev na Državnem pravobranilstvu na
sedežu v Ljubljani.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje določene v 25. čle-

Stran

182 /

Št.

6 / 28. 1. 2011

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
nu Zakona o državnem pravobranilstvu in
posebne pogoje za imenovanje na mesto državnega pravobranilca, določene
v 26. členu Zakona o državnem pravobranilstvu.
Kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis (v obliki Europass CV: http://
www.europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_
SI) z opisom svoje strokovne dejavnosti po
pridobljeni diplomi, dokazila o izpolnjevanju
splošnih pogojev ter dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za imenovanje na
mesto državnega pravobranilca oziroma
pomočnika državnega pravobranilca.
Kandidat lahko svoji prijavi priloži izjavo,
da za namen tega razpisnega postopka dovoljuje Ministrstvu za pravosodje, da pridobi
naslednje podatke iz uradnih evidenc:
– da je državljan Republike Slovenije;
– da je poslovno sposoben;
– da ima v Republiki Sloveniji priznan
strokovni naslov univerzitetni diplomirani
pravnik oziroma temu strokovnemu naslovu
enakovreden, v tujini pridobljen strokovni
naslov, z navedbo datuma izdane diplome
ali nostrifikacije ter navedbo institucije, ki
jo je izdala;
– da je opravil pravniški državni izpit,
z navedbo datuma opravljenega izpita.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata in telefonsko številko, na kateri je dosegljiv.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
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Druge objave
Št. 478-61/2011-3
Ob-1215/11
Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000
Ljubljana, v skladu z Zakonom o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbo o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09 – Odl.
US, 100/09 in 49/10), objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo linije za hladno kovanje
1. Ime in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000
Ljubljana.
2. Predmet prodaje
Linija za hladno kovanje z enotami:
– brusilni stroj TBT, inv. št. 005255,
– stroj za globoko vrtanje TBT 1, inv.
št. 005239,
– stroj za globoko vrtanje TBT 4, inv.
št. 005240,
– stroj za honanje KADIA, inv.
št. 005242,
– stroj za hladno kovanje SHK 10, inv.
št. 005244,
– stružnica 1, CNC EMAG USC-1, inv.
št. 005238,
– stroj za rezanje materiala Sinomatic,
inv. št. 005241.
Ponudnik mora ponuditi odkup vseh
enot, ki so predmet prodaje, v celoti.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja linije za
hladno kovanje.
4. Izhodiščna cena in varščina
Izhodiščna cena za premičnino je
600.000 evrov. Ponujena cena za nakup
linije za hladno kovanje ne sme biti nižja
od izhodiščne. Ponudniki morajo ponudbi
priložiti potrdilo o vplačani varščini v višini 10 odstotkov ponujene cene. Varščino
vplačajo na račun Ministrstva za obrambo,
št. 01100-6370191114, s pripisom, varščina
za nakup linije za hladno kovanje 2011. Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana
v kupnino ali zadržana, če pogodbe ne bo
sklenil, ponudnikom, ki ne bodo uspeli, pa
brez obresti vrnjena v roku 30 dni po izdanem obvestilu o izbiri.
5. Ogled premičnine: ogled linije za hladno kovanje bo mogoč po predhodnem dogovoru.
6. Pogoji prodaje:
– Linija za hladno kovanje je naprodaj po
načelu videno-kupljeno.
– Merilo za izbor najugodnejše ponudbe
je cena. Najugodnejši ponudnik je tisti, ki
ponudi najvišjo ceno. Če je med prejetimi
ponudbami več najugodnejših ponudb, bo
prodajalec ponudnika izbral na podlagi dodatnih pogajanj.
– Ponudniki bodo o izidu postopka javnega zbiranja ponudb pisno obveščeni v roku
osmih dni od javnega odpiranja ponudb.
– Izbrani ponudnik je dolžan v roku 15 dni
po opravljeni izbiri skleniti z naročnikom prodajno pogodbo.
– Kupec mora linijo za hladno kovanje
prevzeti v 30 dneh po sklenitvi prodajne

pogodbe, vendar ne pred plačilom celotne
kupnine.
– Stroške v zvezi s prenosom lastništva
ter morebitne druge dajatve plača kupec.
– Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo
izpolnjevale v objavi navedene pogoje.
Pisna ponudba mora vsebovati: naziv
ponudnika, naslov in telefonsko številko ter
ponujeno ceno. Predložiti je potrebno:
– potrdilo o vplačani varščini,
– priloženo celotno številko računa z navedbo banke,
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema
razpisne pogoje in
– pooblastilo za sodelovanje pri odpiranju ponudb, če je oseba zastopnik.
7. Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupnino na podlagi izstavljenega računa prodajalca, in sicer najpozneje v roku
30 dni na račun Ministrstva za obrambo,
št. 01100-6370191114. Plačilo celotne kupnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina prodajne pogodbe.
8. Rok za oddajo ponudbe: upoštevane
bodo ponudbe, ki bodo prispele najpozneje
do 28. 2. 2011 do 12. ure na naslov: Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000
Ljubljana, po pošti ali osebno na vložišče.
Na sprednji strani ovojnice mora biti navedeno: »Ne odpiraj – Ponudba – Prodaja linije
za hladno kovanje/1-2011«. Na zadnji strani
ovojnice mora biti naveden naziv in naslov
ponudnika.
9. Rok vezanosti ponudnikov na dano
ponudbo: ponudniki so vezani na dano ponudbo najmanj do 31. 5. 2011.
10. Čas in kraj odpiranja ponudb: javno
odpiranje ponudb bo 1. 3. 2011 ob 13. uri
v prostorih Ministrstva za obrambo, Vojkova
cesta 59, Ljubljana.
11. Pravila javnega zbiranja ponudb: postopek javnega zbiranja ponudb se bo vodil
v skladu Zakonom o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 14/07) in Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07, 94/07, 55/09 – Odl. US, 100/09
in 49/10).
12. Ustavitev postopka: Vlada RS lahko do sklenitve pravnega posla postopek
prodaje ustavi, pri čemer se ponudnikom
povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov
za prevzem razpisne dokumentacije.
13. Oseba za stike za izvedbo postopka javnega zbiranja ponudb: Janka Pavšek
Bantan, tel. 01/471-29-40 ali 01/471-23-37,
el. naslov: Janka.Pavsek.Bantan@mors.si.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno tudi na spletni strani Ministrstva za
obrambo: http://www.mors.si.
Ministrstvo za obrambo
Št. 11-124
Ob-1132/11
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo
in kemijsko tehnologijo, Aškerčeva cesta 5,
1000 Ljubljana, na podlagi 15. člena Odloka o preoblikovanju UL (Uradni list RS,
št. 28/00 in naslednji) ter 279. člena Statuta
UL (Uradni list RS, št. 8/05 in naslednji) objavlja poziv za

javno zbiranje ponudb
za prodajo univerzalne stružnice
Prvomajska tip TNP-160N
1. Predmet prodaje: univerzalna stružnica Prvomajska, tip TNP-160N, leto izdelave
1976, stružna dolžina 500 mm, premer struženja nad posteljo 320 mm. Vgrajen ima prikazovalnik ISKRA NP-20 za x in z os s tremi
merilnimi letvami.
2. Vrsta pravnega posla: prodaja premičnin po metodi javnega zbiranja ponudb.
3. Opremo, ki je predmet prodaje, bo
prodajalec prodal najboljšemu ponudniku
(najvišja ponudbena cena).
4. Postopek bo vodila Služba za javna
naročila. Kontaktna oseba za dodatne informacije glede oddaje ponudb je Maja Belavič, tel. 01/24-19-336, elektronski naslov:
maja.belavic@fkkt.uni-lj.si, glede tehničnih
karakteristik prodajane opreme pa Viktor Mihelčič, tel. 01/24-19-216, elektronski naslov:
viktor.mihelcic@fkkt.uni-lj.si.
5. Ogled stružnice je možen dne 2. in
3. februarja 2011, med 12. in 14. uro, na
naslovu Univerza v Ljubljani, Fakulteta za
kemijo in kemijsko tehnologijo, Aškerčeva
cesta 5/pritličje, 1000 Ljubljana.
6. Pisna ponudba mora biti dostavljena
v zaprti ovojnici z vidno oznako »Ponudba za stružnico – Ne odpiraj« na sedež
prodajalca Univerza v Ljubljani, Fakulteta
za kemijo in kemijsko tehnologijo, Aškerčeva cesta 5, 1000 Ljubljana, najkasneje
do 7. februarja 2011, do 12. ure. Ponudbe
prispele po navedenem roku se ne bodo
upoštevale.
7. Ponudba mora vsebovati naslednje
podatke:
– ime in naslov kupca oziroma firma in
sedež družbe in
– ponudbeno ceno za nakup stružnice.
8. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je ponudbena cena. Način izbire je
opisan v 3. točki. Stružnica bo prodana po
načelu videno - kupljeno, zato morebitne
reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe
ne bodo upoštevane.
9. Izbrani ponudnik je dolžan v roku
osem dni od prejema obvestila o izbiri najugodnejšega ponudnika podpisati prodajno
pogodbo in v nadaljnjih osmih dneh plačati
celotno kupnino ter v osmih dneh po plačilu
kupnine stružnico odstraniti iz prostorov in
zemljišča fakultete. V nasprotnem primeru si
prodajalec pridržuje pravico povabiti k podpisu pogodbe naslednjega najugodnejšega
ponudnika.
10. Kupec stružnice je dolžan plačati vse
stroške v zvezi s sklenitvijo in izvedbo pogodbe, vključno s stroški odstranitve stružnice iz prostorov prodajalca in s stroški
sanacije prostorov prodajalca, ki bo potrebna v primeru morebitnih poškodb prostorov,
nastalih pri transportu stružnice iz prostorov
naročnika ter plačati vse pripadajoče javne
dajatve.
11. Prodajalec si pridružuje pravico, da
ne glede na prejete ponudbe ne sklene prodajne pogodbe z nobenim ponudnikom, ter
da lahko, do sklenitve pravnega posla že
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začeti postopek ustavi, brez dolžnosti povračila kakršnekoli odškodnine.
Univerza v Ljubljani,
Fakulteta za kemijo in kemijsko
tehnologijo
Št. 14/2011
Ob-1213/11
Na podlagi določb iz 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 (UL L 210, 31. julija
2006, str. 25, z vsemi spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba 1083/2006/ES),
Uredbe (ES) št. 1081/2006 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006
o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1784/1999 (UL L 210,
31. Julija 2006, str. 12, v nadaljnjem besedilu: Uredba 1081/2006/ES), 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 (UL L 371, 27. 12. 2006, str. 1, z vsemi spremembami, v nadaljnjem besedilu:
Uredba 1828/2006/ES), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02, 56/02, 127/06, 14/07 in
109/08), Proračuna Republike Slovenije za
leto 2010/2011 (Uradni list RS, št. 99/2009
in 29/2010), Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2010 in 2011 (Uradni list RS,
št. 99/09), Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno
besedilo in 126/07), Pravilnika o postopkih
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 in
61/08), 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), Nacionalnega strateškega referenčnega okvira 2007–2013,
št. CCI 2007SI16UNS001, z dne 18. junija 2007, Operativnega programa razvoja
človeških virov za obdobje 2007–2013, št.
CCI 2007 SI 051 PO 001, z dne 21. novembra 2007, Zakona o izobraževanju odraslih
(Uradni list RS, št. 110/06, uradno prečiščeno besedilo), Poslovnega načrta Javnega
sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov
in štipendije za leto 2010, Nacionalnega
programa izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji ter na podlagi Odločbe št. OP
RČV/3/2/04-0-MŠŠ o dodelitvi sredstev za
program »Sofinanciranje šolnin za zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja v šolskih
letih 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010,
2010/2011, 2011/2012 in 2012/2013« z dne
16. septembra 2010, Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije
objavlja
javno povabilo
k prijavi za sofinanciranje šolnin
za zmanjševanje izobrazbenega
primanjkljaja v šolskih letih
od 2007/2008 do 2012/2013
1. Ime oziroma sedež naročnika in izvajalca javnega povabila, ki izvede vse postopke, potrebne za dodelitev sredstev
Naročnik: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: sklad).
2. Nameni in cilji javnega povabila
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Javno povabilo se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov
za obdobje 2007–2013, znotraj 3. razvojne
prioritete: »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«; 3.2 prednostne usmeritve: »Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi temelječi
na znanju«.
Namen javnega povabila je večja dostopnost izobraževanja, povečanje splošne izobraženosti odraslih do zaključene srednješolske izobrazbe ter zaposlitvenih možnosti
posameznikov.
Cilj javnega povabila je sofinanciranje
stroškov za srednješolsko izobraževanje
najmanj 3000 odraslim osebam.
3. Predmet javnega povabila
V okviru javnega povabila se povrnejo stroški šolnin udeležencem srednješolskega izobraževanja v obdobju šolskih
let 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010,
2010/2011, 2011/2012 in 2012/2013, ki so
ob zaključku izobraževalnega programa ali
posameznega šolskega leta oziroma letnika, dopolnili starost od 25 do 64 let.
Predmet javnega povabila je sofinanciranje 90% upravičenih stroškov šolnin za
uspešno opravljene obveznosti srednješolskega izobraževanja odraslih (nižjega poklicnega, srednjega poklicnega, srednjega
strokovnega, poklicno tehničnega in gimnazijskega izobraževanja), in sicer za:
– opravljene obveznosti po osebnem izobraževalnem načrtu v posameznih šolskih
letih/letnikih;
– zaključeno izobraževanje;
– opravljen delovodski, poslovodski ali
mojstrski izpit;
– priprave z opravljeno splošno oziroma
poklicno maturo ali zaključnim izpitom;
– diferencialne izpite;
– opravljene obveznosti v okviru prekvalifikacije za posamezno šolsko leto po osebnem izobraževalnem načrtu;
– opravljen maturitetni ali poklicni tečaj.
4. Pogoji za kandidiranje na javnem povabilu
Na javno povabilo se lahko prijavijo oziroma uveljavljajo sofinanciranje šolnin fizične osebe, ki izpolnjujejo navedene pogoje:
– da so državljani Republike Slovenije;
– da ob zaključku izobraževalnega programa ali posameznega šolskega leta oziroma letnika, za katerega uveljavljajo sofinanciranje stroškov, dopolnijo od 25 do 64 let;
– da uveljavljajo stroške šolnine do
vključno V. stopnje srednješolskega izobraževanja;
– da uveljavljajo stroške šolnine, ki se nanašajo na šolska leta 2007/2008, 2008/2009
2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 in
2012/2013;
– da so stroške, za katere uveljavljajo
sofinanciranje, poravnali z lastnimi sredstvi
in za te stroške niso prejeli sredstev iz drugih virov;
– da so stroški dokazljivi in neposredno
povezani z izvajanjem programa zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja in so
priložena ustrezna dokazila o upravičenih
stroških (glej poglavje Popolna vloga);
– da je račun za šolnino plačan in storitev opravljena znotraj upravičenega obdobja, in sicer od 1. januarja 2007 do 31. avgusta 2013;
– da so vsi stroški v skladu z določbami
iz uredb 1828/2006/ES, 1081/2006/ES in
1083/2006/ES.
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Vlagatelj potrdi, da izpolnjuje pogoje za
kandidiranje, z izjavo o izpolnjevanju pogojev, ki je del prijavnega obrazca (točka V), in
priloženo zahtevano dokumentacijo (Javno
povabilo, točka 8). Primeri vzorcev dokazil
za uveljavljanje upravičenih stroškov so na
voljo na spletni strani sklada (http://www.
sklad-kadri.si/).
Na javno povabilo se lahko prijavijo
tudi fizične osebe, ki so se že prijavile na
Javno povabilo za sofinanciranje šolnin za
zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja v šolskih letih 2007/2008, 2008/2009
in 2009/2010 (Uradni list RS, št. 66/09 in
47/10). Če so finančna sredstva že prejeli
na podlagi omenjenega javnega povabila,
imajo pravico do prejetja finančnih sredstev v znesku razlike sredstev, do katerih
so upravičeni na podlagi tega javnega povabila.
Vlagatelji, ki bodo uveljavljali razliko
sredstev v okviru tega javnega povabila,
morajo poslati novo vlogo, ki vsebuje celotno dokumentacijo, kot je določeno v točki 4
drugega (II.) poglavja navodil javnega povabila »Kaj mora vsebovati popolna vloga«.
5. Znesek sredstev javnega povabila
Skupni znesek sredstev, ki so na razpolago za sofinanciranje šolnin za zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja v šolskih letih od 2007/2008 do 2012/2013, je
6.923.610,00 EUR.
Javno povabilo financirata Evropska unija ter Ministrstvo RS za šolstvo in šport.
Prispevek Evropskega socialnega sklada je
85%, prispevek Ministrstva RS za šolstvo in
šport je 15%.

PP 6909 – ESS-07-13
EU udeležba (85,00%)
PP 6953 – ESS-07-13
slovenska udeležba (15,00%)
Skupaj

2011

2012

2013

1.363.644,09 EUR

2.447.739,15 EUR

2.073.685,25 EUR

240.643,08 EUR

431.953,97 EUR

365.944,46 EUR

1.604.287,17 EUR

2.879.693,12 EUR

2.439.629,71 EUR

Če bo v letih 2011 in 2012 prispelo več
popolnih vlog, kot je na voljo razpoložljivih
sredstev, bodo vlagateljem izplačana sredstva iz sredstev proračuna v naslednjem
letu.
V primeru porabe sredstev pred iztekom
javnega povabila bo sklad na spletnih straneh objavil obvestilo o zaključku Javnega
povabila.
6. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški v okviru Javnega povabila so stroški šolnin srednješolskega izobraževanja, in sicer za:
– opravljene obveznosti po osebnem izobraževalnem načrtu v posameznih šolskih
letih/letnikih;
– priprave z opravljeno splošno oziroma
poklicno maturo ali zaključnim izpitom;
– opravljeni diferencialni izpiti;
– opravljene obveznosti v okviru prekvalifikacije za posamezno šolsko leto/letnik po
osebnem izobraževalnem načrtu;
– uspešno opravljen mojstrski, delovodski, poslovodski izpit, maturitetni tečaj in poklicni tečaj.
Sofinancira se samo enkratno opravljanje posameznega izpita. Stroški priprav na
splošno/poklicno maturo in stroški maturi-
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tetnega/poklicnega tečaja so upravičeni le,
če uspešno opravite tudi splošno/poklicno
maturo.
7. Neupravičeni stroški
Neupravičeni stroški za sofinanciranje
v okviru tega javnega povabila so:
– davek na dodano vrednost (DDV);
– literatura in druga gradiva;
– ponovni in evidenčni vpis za šolsko
leto oziroma letnik;
– ponovno opravljanje izpita;
– drugi stroški, ki v tem javnem povabilu
niso opredeljeni kot upravičeni stroški (npr.
delovna obleka, obutev, potni stroški).
Vlagatelji ne morejo uveljavljati stroškov,
ki bi pomenili dvojno financiranje (npr. stroškov, ki so bili plačani iz drugih javnih virov
ali jih je plačal delodajalec) ali ki bi presegali skupno vrednost upravičenih stroškov
šolnine. Če se ugotovi nepravilnost, bodo
morali vlagatelji skladu povrniti vsa neupravičeno prejeta sredstva s pripadajočimi
zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do
dneva vračila sredstev. Sredstva se vrnejo
tudi, če se ugotovi, da niso bila porabljena
za namen, za katerega so jih prejeli, ali so
jim bila dodeljena na podlagi neresničnih
podatkov.
8. Popolna vloga
Popolna vloga vsebuje:
– izpolnjen in podpisan prijavni obrazec
(točka III. priloge k navodilom za prijavo);
– fotokopijo javno veljavne listine o učnem uspehu (letno spričevalo, maturitetno
spričevalo, spričevalo o zaključnem izpitu, spričevalo o poklicni maturi, obvestilo o uspehu in obvestilo o uspehu pri izpitu v izrednem izobraževanju, ki temelji
na osebnem izobraževalnem načrtu, sklenjenim med udeležencem izobraževanja
odraslih in izobraževalno organizacijo za
posamezno šolsko leto ali letnik in izpis iz
evidence za letno spričevalo ali obvestilo
o uspehu);
– fotokopijo/e računov za izobraževanje;
– fotokopijo/e dokazil o plačilu računov
za izobraževanje;
– fotokopijo veljavne osebne izkaznice
(obe strani) ali veljavnega potnega lista;
– fotokopijo bančne kartice osebnega
bančnega računa vlagatelja (obe strani);
– izjavo plačnika (le v primeru, kadar je
stroške šolnine v imenu vlagatelja plačala
tretja oseba);
– Izjema: fotokopijo prijavnice za opravljanje obveznosti ali dokazilo o plačilu za
opravljanje obveznosti (za podrobnejši opis
glej točko 9 »Rok prijave«).
Vloge pošljite v zaprti pisemski ovojnici
(v nadaljnjem besedilu: ovojnica), označeni
s polnim imenom in naslovom vlagatelja ter
vidno oznako: »Ne odpiraj – Vloga za sofinanciranje šolnin za zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja 2007–2013«.
V primeru poziva za dopolnitev vloge
morajo biti dopolnitve označene s polnim
imenom in naslovom vlagatelja ter vidno
oznako: »Ne odpiraj – Dopolnitev vloge za
sofinanciranje šolnin za zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja 2007–2013«.
Vloga se lahko odda po pošti na naslov:
Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, ali osebno
v glavni pisarni v času uradnih ur (od ponedeljka do petka od 9. do 12. ure in v sredo
tudi od 14. do 16. ure).
Vlagateljem svetujemo, da pri oddaji
priporočene ovojnice poskrbijo, da poštni
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urad na pošiljki navede uro in datum oddaje
te pošiljke, saj bo sklad ovojnice, za katere
iz prejete pošiljke ne bosta jasno razvidna
ura in datum, obravnaval kot ovojnice, ki so
prispele zadnje v dnevu dospetja.
9. Rok prijave
Sklad bo obravnaval samo vloge, ki
bodo ustrezno označene in bodo oddane
priporočeno na pošti najpozneje 15. julija
2013 oziroma najpozneje na ta dan oddane v glavno pisarno. V primeru, da bodo
sredstva porabljena prej, bo javno povabilo
zaprto z dnem porabe sredstev.
Izjema so: vlagatelji, ki bodo zaključevali izobraževanje (zaključni izpit, poklicno ali splošno maturo, posamezen izpit)
v šolskem letu 2012/2013 in do 15. julija
2013 ne bodo prejeli javnoveljavne listine o učnem uspehu, morajo vlogi priložiti
tudi izvod prijavnice za opravljanje obveznosti ali dokazilo o plačilu za opravljanje
obveznosti. Javnoveljavno listino, s katero
dokazujete, da ste obveznosti uspešno zaključili, je treba posredovati najpozneje do
25. septembra 2013 na zgoraj navedene
načine (po pošti ali v vložišče sklada).
10. Odpiranje vlog, obveščanje o rezultatih javnega razpisa in možnost pritožbe
Vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo imenuje direktor sklada. Odpiranje
vlog se bo začelo 15. marca 2011. Odpirale se bodo samo pravočasno prispele,
pravilno izpolnjene in označene vloge, do
porabe razpoložljivih sredstev po posameznih proračunskih letih. Meja za dodelitev
sredstev in zaprtje javnega povabila bo
določena glede na datum, uro in minuto
prejema popolne vloge, vključno s katero
se porabijo vsa razpoložljiva sredstva. Neustrezno označene ovojnice in ovojnice,
prejete po roku za oddajo vlog, bodo vrnjene pošiljatelju.
Če bo vloga nepopolna, bo komisija
v 8 dneh od odpiranja vlog pisno pozvala
vlagatelja k dopolnitvi. Vloge, ki jih ne boste
dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev,
bodo s sklepom zavržene. Rok za dopolnitev vloge je 8 dni.
Zaradi pričakovanega velikega števila vlog, odpiranje v skladu z 222. členom
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07) ne
bo javno.
Na podlagi predloga strokovne komisije
podpiše direktor sklada skupni sklep o dodelitvi sredstev, pri čemer bodo vlagatelji
o rezultatih obveščeni v 30 dneh od podpisa tega sklepa.
Zoper sklep lahko podate pritožbo na
Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, in
sicer v 8 dneh od prejema sklepa. V pritožbi natančno opredelite razloge za vložitev
pritožbe. O pritožbi odloča stvarno pristojni
organ. Pritožba ne zadrži izvršitve sklepa
o sofinanciranju.
Rezultati javnega povabila so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na
spletnih straneh sklada.
11. Izplačila dodeljenih sredstev
Izplačila se bodo izvedla na podlagi
sklepa o dodelitvi sredstev, ki ga bo izdal
sklad vlagatelju, ki bo izpolnjeval pogoje.
Izplačilo vlagatelju bo izvedeno najkasneje
v roku 120 dni od podpisa skupnega sklepa
direktorja sklada.
Dodeljena sredstva boste prejeli na
osebni bančni račun (TRR), odprt v Repu-
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bliki Sloveniji. Če bo v letih 2011 in 2012
prispelo več popolnih vlog, kot je na voljo
razpoložljivih sredstev, bodo vlagateljem
izplačana sredstva iz sredstev proračuna
v naslednjem letu.
12. Zagotavljanje enakih možnosti:
v javnem povabilu je zagotovljena enakost med spoloma in preprečena vsakršna
diskriminacija v skladu z zakonodajo na
področju zagotavljanja enakih možnosti in
s členom 16 Uredbe 1083/2006/ES.
13. Informacije o dokumentaciji javnega
povabila
Dokumentacija
javnega
povabila je na voljo na spletnih straneh sklada
(http://www.sklad-kadri.si). Do preteka roka
za prijavo jo lahko dvignete tudi na skladu, in sicer po predhodnem dogovoru po
tel. 01/434-10-92, v času uradnih ur (od
ponedeljka do petka od 9. do 12. ure in
v sredo od 14. do 16. ure).
Prošnje za dodatna pojasnila o Javnem
povabilu se lahko pošlje na elektronski naslov: bojan.ivajnsic@sklad-kadri.si. Odgovori na dodatna pojasnila bodo objavljeni
na spletni strani sklada, http://www.skladkadri.si.
Javni sklad Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije
Ob-1140/11
Na podlagi drugega odstavka 20. člena Odloka o turistični taksi v Občini Bovec (Uradno glasilo, št. 5/05), v skladu
s 24. členom Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04) Občina
Bovec objavlja
javni poziv
za posredovanje podatkov, ki bodo
osnova za izračun pavšalnega zneska
turistične takse v Občini Bovec
I. Poziv novim zavezancem
Občina Bovec poziva nove zavezance
iz 9. člena Odloka o turistični taksi v Občini
Bovec (lastnike počitniških hiš in stanovanj
na območju Občine Bovec) k oddaji podatkov. Novi zavezanci so dolžni podatke
vpisati v predpisani priloženi obrazec in jih
do vključno 16. 2. 2011 poslati na naslov:
Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8,
5230 Bovec.

OBRAZEC ZA POSREDOVANJE PODATKOV, KI BODO OSNOVA
ZA IZRAČUN PAVŠALNEGA ZNESKA TURISTIČNE TAKSE V OBČINI BOVEC
Ime in priimek lastnika počitniške hiše/stanovanja v Občini Bovec (zavezanca):

Naslov stalnega bivališča zavezanca:
Matična številka:

Davčna številka:

Telefonska številka:
Naslov počitniške hiše/stanovanja:
Uporabna površina počitniške hiše/stanovanja:

m

2

Število ležišč:

Lastnik z dne:
Kraj in datum:

Podpis zavezanca:
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II. Poziv zavezancem, ki uveljavljajo
oprostitvene razloge
Občina Bovec poziva tudi vse zavezance
po 9. členu Odloka o turistični taksi v Občini
Bovec (lastnike počitniških hiš in stanovanj
na območju Občine Bovec), da v primeru obstoječih oprostitvenih razlogov za leto
2010, kot sledijo iz druge alinee 7. člena
Odloka, lahko do postavljenega roka (kolikor tega še niso storili) podajo vlogo za delno/polno oprostitev plačila letnega pavšalnega zneska turistične takse za leto 2010. Iz
preteklih izpolnjenih obrazcev se upoštevajo
zgolj podatki o uporabni površini in številu
ležišč, medtem ko vloge za morebitno oprostitev niso prenosljive na naslednje leto in je
njihovo upravičenost treba izkazovati vsako
leto sproti za preteklo leto.
Morebitne vloge z oprostitvenimi razlogi
in utemeljitvijo pošljite na naslov: Občina
Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec,
do vključno 16. 2. 2011.
Odlok o turistični taksi v Občini Bovec
ter predpisani obrazec za posredovanje
podatkov sta v elektronski obliki dostopna
na spletni strani Občine Bovec: http://obcina.bovec.si. Za kakršna koli pojasnila smo
vam na voljo na tel. 05/384-19-11 (kontaktna
oseba: Patricija Muršič).
Občina Bovec
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Evidence sindikatov
Št. 101-6/2010-3
Ob-7658/10
Pravila Sindikata podjetja Trak, s sedežem Vir, Šaranovičeva 35, 1230 Domžale,
ki so v hrambi pri Upravni enoti Domžale,
na podlagi odločbe št. 02800-23/93-1 z dne
18. 5. 1993 in so vpisana v evidenco statutov sindikatov pod zaporedno št. 15, se
z dnem 31. 12. 2010 izbrišejo iz evidence
statutov sindikatov. Matična številka sindikata je 5965489.
Št. 101-1/2011-3
Ob-1074/11
Pravila Zveze svobodnih sindikatov
Slovenije, Sindikata OŠ »Dr. Ivan Prijatelj« Sodražica, ki so hranjena v Upravni enoti Ribnica, na podlagi odločbe št:
05-PL-013-10-94 z dne 28. 2. 1994, pod
zap. št. 11, se z 12. 1. 2011 vzamejo iz
hrambe in izbrišejo iz evidence statutov sindikatov.
Št. 101-2/2011-3
Ob-1075/11
Pravila SVIZ OŠ dr. Ivan Prijatelj Sodražica, s sedežem Cesta Notranjskega
odreda 10, 1317 Sodražica, se dne 12. 1.
2011 vpiše v evidenco Statutov sindikatov
Upravne enote Ribnica, pod zap. št. 33.
Z dnem izdaje odločbe postane Sindikat
SVIZ OŠ dr. Ivan Prijatelj Sodražica pravna
oseba.
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Objave po Zakonu o medijih
Ob-1144/11
Ime medija:
1. Družina
2. Mavrica
3. Naša luč
4. Cerkev v sedanjem svetu
5. Božje okolje
6. Cerkveni glasbenik
7. Beseda med nami
8. Oznanjevalec
9. Communio
10. Jaslice
Izdajatelj: Družina d.o.o., Krekov trg 1,
SI- 1000 Ljubljana.
Ime, priimek in stalno prebivališče fizične
osebe oziroma firma in sedež pravne osebe,
ki ima v premoženju izdajatelja najmanj 5%
delež kapitala ali najmanj 5% delež upravljavskih oziroma glasovnih pravic:
1. Nadškofija Ljubljana, Ciril Metodov trg
4, SI -1000 Ljubljana (26,76%);
2. Nadškofija Maribor, Slomškov trg 19,
SI -2000 Maribor (17,25%);
3. Škofija Koper, Trg Brolo 11, SI -6001
Koper (33,3%);
4. Škofija Celje, Prešernova ulica 23, SI
– 3000 Celje (11,47%);
5. Škofija Novo mesto, Kapiteljska
ulica 1, 8001 Novo mesto (6,57%);
6. Škofija Murska Sobota, Gregorčičeva
ulica 4, 9000 Murska Sobota (4,61%).
Poslovodstvo izdajatelja: Antonio Martin
Rode, direktor.
Člani nadzornega sveta izdajatelja: Vinko Jereb, Jože Simončič, Andrej Kržič, Janez Krnc, Miroslav Adam, Štefan Perčič.
Ob-1156/11
Izdajatelj Kanal A, d.o.o.
Fizične ali pravne osebe, ki imajo v premoženju izdajatelja najmanj 5% delež kapitala ali 5% delež upravljalskih oziroma
glasovalnih pravic: Produkcija Plus, d.o.o.,
Kranjčeva 26, Ljubljana.
Zakoniti zastopnik izdajatelja je Marjetka
Horvat, direktorica.
Ob-1157/11
Izdajatelj POP TV, d.o.o.
Fizične ali pravne osebe, ki imajo v premoženju izdajatelja najmanj 5% delež kapitala ali 5% delež upravljalskih oziroma

glasovalnih pravic: Produkcija Plus, d.o.o.,
Kranjčeva 26, Ljubljana.
Zakoniti zastopnik izdajatelja je Marjetka
Horvat, direktorica.
Ob-1158/11
Izdajatelj Televideo d.o.o. Ljubljana.
Fizične ali pravne osebe, ki imajo v premoženju izdajatelja najmanj 5% delež kapitala ali 5% delež upravljalskih oziroma
glasovalnih pravic: Produkcija Plus, d.o.o.,
Kranjčeva 26, Ljubljana.
Zakoniti zastopnik izdajatelja je Marjetka
Horvat, direktorica.
Ob-1160/11
Pravna oseba: ATV BABNIK & CO
d.n.o.
Sedež: Pokopališka pot 8, 1270 Litija.
Produkcija programa: ATV SIGNAL Litija.
Lastniški in upravljalski delež: Franc Babnik, Pokopališka pot 8, 1270 Litija, 100% lastnik in upravljalec.
Ob-1161/11
Ime javnega glasila: TV Primorka Šempeter pri Gorici.
Lastniki z najmanj 5% deležem kapitala
in upravljalskih pravic: Krat d.o.o., Ulica Klementa Juga 10, 5250 Solkan: osnovni vložek
= 38.263,42 EUR ali 27,22% poslovni delež,
Salonit Anhovo, d.d., Anhovo 1, 5210 Deskle:
osnovni vložek = 27.973,63 EUR ali 19,9%
poslovni delež, Primorje, d.d., Vipavska
cesta 3, 5270 Ajdovščina: osnovni vložek =
27.973,63 EUR ali 19,9% poslovni delež, Cestno podjetje Nova Gorica d.d., Industrijska
cesta 2, 5000 Nova Gorica: osnovni vložek
= 14.788,07 EUR ali 10,52% poslovni delež,
Salonit Anhovo, Kamnolomi d.o.o., Kidričeva
ulica 20, 5000 Nova Gorica: osnovni vložek =
14.788,07 EUR ali 10,52% poslovni delež.
Direktorica: Nataša Nardin.
Ob-1186/11
Medij: TV AS.
Družba: HI-FI Videostudio d.o.o., Gregorčičeva ulica 6, 9000 Murska Sobota.
Družbenik: Anton Weingerl, 100% lastnik.
Direktor: Anton Weingerl.
Odgovorni urednik: Anton Weingerl.
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Objave po Zakonu
o poštnih storitvah
Št. 11-020-000011
Ob-1184/11
Na podlagi drugega odstavka 6. člena
Zakona o poštnih storitvah (Uradni list RS,
št. 51/09 in 77/10); v nadaljnjem besedilu:
ZPSto-2) Agencija za pošto in elektronske
komunikacije Republike Slovenije po uradni
dolžnosti objavlja, da je družbi Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor,
dne 23. 7. 2010 na podlagi 56. in 74. člena
ZPSto-2, izdala odločbo št. 3831-12/2010-1
o imenovanju za izvajalca univerzalne poštne storitve na celotnem ozemlju Republike
Slovenije, s pravico izvajanja rezerviranih
poštnih storitev do 31. 12. 2010.
Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije je z odločbo prilagodila stanje določbi drugega odstavka 74. člena ZPSto-2, ki je zahtevala
prilagoditev dovoljenja najpozneje v enem
letu od uveljavitve ZPSto-2, in sicer za obdobje, do katerega bi sicer veljalo dovoljenje za izvajanje univerzalne poštne storitve
(31. 5. 2013).
Celotno besedilo dovoljenja, iz katerega
je razviden obseg pravic in obveznosti, je
objavljeno na spletni strani, www.apek.si.
Agencija za pošto in elektronske
komunikacije Republike Slovenije
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Objave gospodarskih družb
Ob-1137/11
Likvidacijski upravitelj družbe Industrijski biro inženiring za izgradnjo industrije
d.o.o. v likvidaciji, Ljubljana, Hacquetova 8,
matična številka 5077788000, na podlagi
sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljana Srg
2010/48749, z dne 10. 1. 2011, v skladu
s 412. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), poziva upnike družbe, da prijavijo svoje terjatve v roku 30 dni od dneva
objave tega poziva.
Upniki naj prijave terjatev pošljejo priporočeno po pošti na naslov likvidacijskega
upravitelja Adria Invest d.o.o., Hacquetova 8,
1000 Ljubljana, skupaj z dokazili, ki izkazujejo obstoj, višino in zapadlost terjatve.
Likvidacijski upravitelj
Adria invest d.o.o.
direktor
Rudolf Bizaj
Ob-1138/11
Likvidacijski upravitelj družbe BT Invest
poslovne storitve d.o.o. v likvidaciji, Ljubljana,
Hacquetova 8, matična številka 1983288000,
na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Ljub
ljani Srg 2010/48733, z dne 10. 1. 2011,
v skladu s 412. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) poziva upnike družbe,
da prijavijo svoje terjatve v roku 30 dni od
dneva objave tega poziva.
Upniki naj prijave terjatev pošljejo priporočeno po pošti na naslov likvidacijskega
upravitelja ŠIVA nepremičnine d.o.o., Hacquetova 8, 1000 Ljubljana, skupaj z dokazili, ki izkazujejo obstoj, višino in zapadlost
terjatve.
Likvidacijski upravitelj
ŠIVA nepremičnine d.o.o.
direktor
Marko Samastur
Ob-1141/11
Likvidacijski upravitelj družbe Metalka Storitve d.o.o. – v likvidaciji, Dalmatinova 2, 1000 Ljubljana, na podlagi pooblastil iz 412. člena ZGD-1 objavlja obvestilo in
poziv upnikom:
1. Skupščina družbe Metalka Storitve
d.o.o., Dalmatinova 2, 1000 Ljubljana, je
dne 14. 1. 2011 sprejela sklep o prenehanju
družbe in začetku postopka redne likvidacije.
2. Za likvidacijskega upravitelja je bil
imenovan mag. Primož Šoln.
3. Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom opr. št.: Srg 2011/2389 z dne 18. 1.
2011 v sodni register vpisalo začetek redne likvidacije nad družbo Metalka Storitve
d.o.o.
4. Upniki družbe Metalka Storitve d.o.o.
– v likvidaciji, se pozivajo, da v roku 30 dni
od dneva objave tega poziva v Uradnem
listu RS, prijavijo svoje terjatve do družbe
v likvidaciji in jih v dveh izvodih, s priloženimi
dokazili o temelju in višini terjatev, pošljejo s priporočeno pošto na naslov sedeža
družbe Metalka Storitve d.o.o. – v likvidaciji,
Dalmatinova 2, 1000 Ljubljana, s pripisom:
prijava terjatve.

5. Likvidacijski upravitelj vse dolžnike
družbe Metalka Storitve d.o.o. – v likvidaciji, poziva, da nemudoma poravnajo svoje
obveznosti do družbe v likvidaciji.
Metalka Storitve d.o.o. – v likvidaciji
Likvidacijski upravitelj
mag. Primož Šoln

Sklici skupščin
Ob-1189/11
Popravek
Ob sklicu skupščine družbe Finetol, finančna družba d.d., ki je bil objavljen dne,
21. 1. 2011 (Uradni list RS, št. 4/11, časnik
Finance SEOnet, Info hramba, www.finetol.si), je prišlo do napake v navedbi ure
naknadnega sklica skupščine. Pravilno je
ob 14.30, in ne ob 10.30, kot je bilo prvotno
objavljeno.
Finetol, finančna družba d.d.
Uprava družbe
Ob-1149/11
Na podlagi 295. člena ZGD-1, določb
36. člena ZFPPIPP in 35. člena Statuta
družbe Novoles lesna industrija Straža, d.d.,
sklicuje uprava družbe
16. sejo skupščine
družbe Novoles
lesna industrija Straža, d.d.,
ki bo v ponedeljek, dne 14. 2. 2011, ob
14. uri, na naslovu uprave družbe Novoles
d.d., Na žago 6, Straža, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa:
1.1. Ugotovi se sklepčnost skupščine.
1.2. Na predlog uprave in nadzornega sveta se za predsedujočega skupščine
in dva preštevalca glasov, izvolijo osebe
po predlogu, podanem na skupščini. Seji bo
prisostvoval vabljeni notar Andrej Tiran.
2. Predstavitev poročila o ukrepih finančnega prestrukturiranja družbe, pisnega mnenja nadzornega sveta o poročilu ter
obravnava in sprejem sklepa o dokapitalizaciji družbe.
Predlog sklepa:
2.1. Osnovni kapital družbe, ki znaša 5.532.470,53 EUR in je razdeljen na
735.159 navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic in 337.325 prednostnih neglasovalnih imenskih prosto
prenosljivih kosovnih delnic, se poveča z novimi denarnimi vložki v skupni višini največ
5.999.999,54 EUR, tako da po povečanju
znaša največ 11.532.470,07 EUR.
Povečanje osnovnega kapitala se izvede
z izdajo največ 1.163.016 novih imenskih,
kosovnih, rednih delnic z glasovalno pravico.
Po povečanju osnovnega kapitala je osnovni kapital družbe razdeljen na skupno največ
2.235.500 kosovnih delnic, od katerih je največ 1.898.175 navadnih imenskih kosovnih

delnic in 337.325 prednostnih kosovnih delnic, pri čemer pripada posamezni kosovni
delnici v osnovnem kapitalu družbe enak
delež in enak pripadajoči znesek, ki znaša
5,159 EUR. Emisijska vrednost ene delnice
je 5,159 EUR. Cena za vplačilo je enaka
emisijski ceni delnice in ne sme biti nižja od
5,159 EUR. Emisijska vrednost vseh novih
delnic pa največ 5.999.999,54 EUR. Delnice
so prosto prenosljive in tvorijo z že izdanimi
delnicami družbe razreda – razred navadnih
imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic
in razred prednostnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic.
Poslovodstvo mora objaviti poziv za vpis
in vplačilo delnic z vložki delničarjem in tretjim osebam v treh delovnih dneh od konca
zasedanja skupščine. Rok za vpis in vplačilo
delnic ne sme biti daljši od 15 dni po objavi
poziva.
Vse novo izdane redne kosovne delnice
z glasovalno pravico dajejo njihovim imetnikom enaka upravičenja in pravice, kot
že izdane delnice istega razreda, in kot to
določa prvi odstavek četrtega člena statuta
družbe.
Delnice bodo izdane v nematerializirani
obliki po vpisu povečanja osnovnega kapitala v sodni register.
Obstoječi delničarji, ki so na dan sklica
skupščine vpisani v delniško knjigo, imajo prednostno pravico pri vplačilu in vpisu novih delnic. Obstoječi delničarji imajo
tako prednostno pravico do vpisa 0,479 nove
delnice za vsako 1 delnico, katere imetniki
so na dan sklica skupščine, pri čemer lahko
delničarji vpišejo le celo število novih delnic.
Delničarji lahko prednostno pravico izkoristijo v 8 dneh od sprejema tega sklepa.
Delnice se vplačuje v denarju. Vpisniki
novo izdanih delnic so dolžni vplačati ob nakupu delnic družbe celoten emisijski znesek
vsake vplačane oziroma prevzete delnice.
Povečanje osnovnega kapitala v skladu
s to točko se šteje za uspešno, če bo vpisanih in vplačanih vsaj 80% novo izdanih
delnic najkasneje v roku 15 dni od dneva
sprejema tega sklepa na skupščini.
V primeru neuspešnega povečanja
osnovnega kapitala postane vpis novih delnic neobvezujoč, vplačila pa se brezobrestno vrnejo na transakcijski račun vplačnikov in sicer v 5 delovnih dneh po objavi
rezultata vpisa in vplačila delnic.
Nadzorni svet družbe je pooblaščen, da
uskladi Statut družbe s tem sklepom o povečanjem osnovnega kapitala družbe z denarnimi vložki s stanjem po izvedenem vpisu
delnic.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji
neposredno, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpisani v delniško knjigo družbe
in ki najkasneje tri dni pred sejo skupščine
pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini
osebno ali s priporočeno pošiljko, ki jo dostavijo v tajništvo uprave družbe Novoles,
d.d., Na žago 6, 8351 Straža. Pozivamo
udeležence, da se ob prihodu na skupščino
prijavijo v sprejemni pisarni, in sicer najmanj
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30 minut pred začetkom zasedanja, kjer
bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli
glasovnice za glasovanje. O vseh točkah
dnevnega reda, razen 1. točke, se glasuje
z glasovnicami. Delničarji oziroma njihovi
pooblaščenci se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom in pisnim pooblastilom,
ki mora biti deponirano na sedežu družbe
najkasneje tri dni pred začetkom skupščine, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz
sodnega registra.
Nasprotni predlogi – vabljene prosimo,
da svoje morebitne nasprotne predloge
k posameznim točkam dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o njih pravočasno
seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo
upravi v tednu dni po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni predlogi morajo
biti obrazloženi. Ponovno zasedanje – če
skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje 30 minut za prvim sklicem z istim dnevnim redom. V tem
primeru bo skupščina veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Gradivo – gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled v tajništvu družbe,
Na žago 6, Straža, vsak delavnik, od 9. do
12. ure, od dneva objave sklica skupščine
do vključno dneva zasedanja skupščine.
Novoles d.d. uprava
predsednik uprave Rok Barbič
Ob-1154/11
Upravni odbor družbe Datalab Tehnologije, družba za razvoj poslovno informacijskih sistemov, d.d. v skladu z določbami
ZGD-1 in Statuta družbe Datalab Tehnologije, družba za razvoj poslovno informacijskih
sistemov, d.d., Koprska 92, 1000 Ljubljana,
v skladu z drugim odstavkom 295. člena
ZGD-1 objavlja vabilo na
10. skupščino
družbe Datalab Tehnologije d.d.,
ki bo dne 28. 2. 2011, ob 16. uri, na
sedežu Datalab Tehnologije, d.d., Koprska
ulica 92, 1000 Ljubljana, sejna soba, z naslednjim dnevnim redom, katerega predlaga
upravni odbor:
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, imenovanje organov skupščine in potrditev dnevnega reda.
2. Seznanitev skupščine s poročilom
upravnega odbora o preveritvi in sprejemu
letnega poročila družbe Datalab Tehnologije
d.d. skupaj z revizorjevim poročilom za poslovno leto 2010, ki je trajalo od 1. 7. 2009
do 30. 6. 2010.
3. Poročilo upravnega odbora o realizirani dokapitalizaciji in načrtih.
4. Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe za poslovno leto 2010, povečanje
osnovnega kapitala iz sredstev družbe, seznanitev s prejemki članov upravnega odbora in izvršnega direktorja za opravljanje nalog družbe v poslovnem letu 2010, podelitev
razrešnice članom upravnega odbora in izvršnemu direktorju za poslovno leto 2010.
5. Razdelitev ene kosovne delnice na
več kosov (stock split 1:15).
6. Uvedba nagrajevanja z delnicami
v hčerinskih družbah.
7. Prejemki poslovodstva.
8. Nagrada poslovodstva.
9. Pridobivanje lastnih delnic in izključitev prednostne pravice.

10. Soglasje k pogodbi o obvladovanju.
11. Imenovanje pooblaščenega revi
zorja.
12. Uskladitev statuta.
Predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, imenovanje organov skupščine in potrditev dnevnega reda.
Predlagatelj: upravni odbor.
Predlog sklepa:
Za predsednico skupščine se imenuje
odvetnica Špela Mesesnel.
Za preštevalki glasov pa Maja Fujan in
Božena Vuksan.
Na skupščini bo navzoč vabljeni notar.
Potrdi se predlagani dnevni red po predlogu sklicatelja.
2. Seznanitev skupščine s poročilom
upravnega odbora o preveritvi in sprejemu
letnega poročila družbe Datalab Tehnologije
d.d. skupaj z revizorjevim poročilom za poslovno leto 2010, ki je trajalo od 1. 7. 2009
do 30. 6. 2010.
Predlagatelj: upravni odbor.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
s poročilom upravnega odbora o preveritvi
in sprejemu letnega poročila družbe Datalab
Tehnologije d.d. skupaj z revizorjevim poročilom za poslovno leto 2010, ki je trajalo od
1. 7. 2009 do 30. 6. 2010.
3. Poročilo upravnega odbora o realizirani dokapitalizaciji in načrtih.
Predlagatelj: upravni odbor.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
s poročilom upravnega odbora o realizirani
dokapitalizaciji in načrtih.
4. Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe za poslovno leto 2010, povečanje
osnovnega kapitala iz sredstev družbe, seznanitev s prejemki članov upravnega odbora in izvršnega direktorja za opravljanje nalog družbe v poslovnem letu 2010, podelitev
razrešnice članom upravnega odbora in izvršnemu direktorju za poslovno leto 2010.
Predlagatelj: upravni odbor.
Predlog sklepa:
1. Bilančni dobiček družbe, ugotovljen za poslovno leto 2010, znaša
2.128.190,65 EUR. Sestavljata ga preneseni čisti dobiček v višini 1.728.172,54 EUR in
čisti dobiček poslovnega leta 2010 v višini
400.018,11 EUR. Od navedenega bilančnega dobička je bilo skladno s sklepom 9.
skupščine Datalab Tehnologije d.d. že razporejeno 44.000,00 EUR kot delitev dobička
med delavce. Zato se deli bilančni dobiček
v višini 2.084.190,65 EUR, tako da se:
– 1.500.000,00 EUR prenesenega čistega dobička uporabi za povečanje osnovnega kapitala družbe tako,
da se osnovni kapital družbe, ki znaša
465.441,28 EUR, poveča iz sredstev družbe
za 1.500.000,00 EUR na 1.965.441,28 EUR,
in sicer na način, da se v osnovni kapital
v višini povečanja osnovnega kapitala preoblikuje preneseni dobiček, ki je v zadnji
revidirani bilanci stanja družbe na dan 30. 6.
2010 (»Izkaz finančnega položaja družbe
Datalab Tehnologije, d.d., ob koncu obdobja na dan 30. 6. 2010«) izkazan v postavki
»zadržani čisti poslovni izid«. Osnovni kapital se iz sredstev družbe poveča brez izdaje novih delnic, tako da je osnovni kapital
tudi po predmetnem povečanju razdeljen na
111.539 navadnih imenskih kosovnih delnic,
ki so prosto prenosljive;
– 152.095,00 EUR bilančnega dobička se razporedi v zakonske rezerve;
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– 80.000,00 EUR bilančnega dobička
se razporedi za soudeležbo delavcev na
dobičku;
– 352.095,65 EUR bilančnega dobička ostane nerazporejenega.
Predlog sklepa:
2. Skupščina se seznani s prejemki
članov upravnega odbora in izvršnega direktorja, ki so jih prejeli za opravljanje nalog družbe v letu 2010, kot so navedeni
v letnem poročilu družbe za leto 2010 na
strani 115, v točki Prejemki članov uprave
in nadzornega sveta v poglavju Transakcije
s povezanimi osebami iz Priloge k računovodskim izkazom.
Predlog sklepa:
3. Članom upravnega odbora in izvršnemu direktorju se podeli razrešnica za
poslovno leto 2010.
5. Razdelitev ene kosovne delnice družbe na več kosov (stock split 1:15).
Predlagatelj: upravni odbor.
Predlog sklepa:
Obstoječa ena navadna imenska kosovna prosto prenosljiva delnica družbe z oznako DATR se po vpisu povečanja osnovnega kapitala iz sredstev družbe – v skladu
s sklepom 10. skupščine družbe o povečanju osnovnega kapitala družbe iz sredstev
družbe z dne 28. 2. 2011 pod 4. točko dnevnega reda – v sodni register, ko bo osnovni
kapital družbe znašal 1.965.441,28 EUR, in
bo razdeljen na 111.539 navadnih imenskih
kosovnih prosto prenosljivih delnic družbe,
razdeli v razmerju 1:15 oziroma se 1 obstoječa navadna imenska kosovna prosto prenosljiva delnica družbe razdeli na 15 kosov,
tako da je po razdelitvi osnovni kapital družbe v znesku 1.965.441,28 EUR razdeljen
na 1.673.085 navadnih imenskih kosovnih
prosto prenosljivih delnic družbe.
Upravni odbor družbe mora dati KDDCentralni klirinško depotni družbi d.d. nalog za izdajo dodatnih navadnih imenskih
kosovnih prosto prenosljivih delnic družbe
zaradi razdelitve delnic takoj, ko so za to
izpolnjeni vsi pogoji.
6. Uvedba nagrajevanja z delnicami
v hčerinskih družbah.
Predlagatelj: upravni odbor.
Predlog sklepa:
Skupščina se seznani z uvedbo nagrajevanja z delnicami v hčerinskih družbah.
7. Prejemki poslovodstva.
Predlagatelj: upravni odbor.
Predlog sklepa:
Za delo v upravnem odboru predsedniku
upravnega odbora pripada plačilo v višini
60,00 EUR na opravljeno uro, izvršnemu
direktorju 4.500,00 EUR bruto I na mesec,
članom upravnega odbora pa 60,00 EUR na
opravljeno uro. Poleg mesečnega plačila za
delo so predsednik in člani upravnega odbora upravičeni do povračila stroškov, skladno
z veljavnimi predpisi. Za delo v vsaki posamezni komisiji upravnega odbora pripada
članu upravnega odbora dodatek v višini
do največ 20% mesečnega plačila. Plačilo
se izplačuje mesečno do 15 v mesecu za
pretekli mesec.
8. Nagrada poslovodstva za poslovno
leto 2010.
Predlagatelj: upravni odbor.
Predlog sklepa:
Za poslovno leto se članom upravnega
odbora v skladu z 29. členom statuta prizna
nagrada skladno s smernicami 9. skupščine
v višini 10% od 400.018,00 EUR čistega
dobička poslovnega leta 2010 družbe, kar
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zaokroženo znese bruto 40.000,00 EUR in
sicer: Andrej Mertelj dobi nagrado v višini bruto 22.000,00 EUR, Lojze Zajc dobi
nagrado v višini bruto 10.000,00 EUR in
Tone Černe dobi nagrado v višini bruto
8.000,00 EUR.
Nagrade se izplačujejo izključno v delnicah družbe razen v primeru, da bi izplačilo
v delnicah določenemu delničarju le-tega
skladno z zakonskimi odredbami prisililo
v objavo prevzemne ponudbe. V takem primeru se izplačilo nagrade lahko izvrši v denarju. Za izračun ustreznika števila delnic se
uporabi povprečna tržna vrednost delnice
v poslovnem letu, za katerega se nagrada
izplačuje.
9. Pridobivanje lastnih delnic in izključitev prednostne pravice.
Predlagatelj: upravni odbor.
Predlog sklepa:
Skupščina v skladu z osmo alinejo
247. člena Zakona o gospodarskih družbah
(ZGD-1) izdaja upravnemu odboru družbe
pooblastilo, da lahko v imenu in za račun
družbe kupi lastne delnice, do višine 10%
osnovnega kapitala družbe.
Pooblastilo družbi za nakup lastnih delnic velja 36 mesecev od dneva sprejema
tega sklepa.
Družba lahko pridobiva lastne delnice
s posli sklenjenimi na organiziranem trgu
vrednostnih papirjev in sicer lahko cena
tako pridobljenih delnic od 30-dnevnega
povprečja enotnega borznega tečaja, šteto
od dneva nakupa, odstopa za največ + 25
do –50 odstotkov. Družba lahko pridobiva lastne delnice tudi izven organiziranega
trga vrednostnih papirjev. Kolikor družba
pridobiva delnice izven organiziranega trga
vrednostnih papirjev za tako pridobivanje
velja, da cena delnic ne sme biti višja kot
na organiziranem trgu vrednostnih papirjev.
Družba lahko lastne delnice pridobiva za
udeležbo delavcev pri delitvi dobička, strateške nakupe ali pridružitve, nagrade poslovodstvu ter druge poslovne namene.
Na podlagi 251. člena Zakona o gospodarskih družbah dovoljenje za pridobivanje
ali imetništvo lastnih delnic velja tudi za od
družbe Datalab Tehnologije d.d. odvisne
družbe, družbe, v katerih ima Datalab Tehnologije d.d. večinski delež oziroma za tretje
osebe iz 251. člena Zakona o gospodarskih
družbah.
Skupščina daje upravnemu odboru pooblastilo, da za nakup lastnih delnic po potrebi izvede ustrezne preknjižbe v deležih
kapitala.
Pri odsvajanju lastnih delnic se prednostna pravica obstoječih delničarjev izključi.
10. Soglasje k pogodbi o obvladovanju.
Predlagatelj: upravni odbor.
Predlog sklepa: skupščina daje soglasje
k Pogodbi o obvladovanju, sklenjeni dne
1. 12. 2010 med družbo Datalab Tehnologije
d.d., kot obvladujočo družbo in družbo Datalab SI d.o.o., kot odvisno družbo.
11. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe za poslovno leto 2011.
Predlagatelj: upravni odbor.
Predlog sklepa: za revizijo računovodskih izkazov za poslovno leto 2011 se imenuje UHY d.o.o., Vurnikova ulica 2, Ljub
ljana.
12. Uskladitev statuta.
Predlagatelj: upravni odbor.
Predlog sklepa: skupščina pooblašča
upravni odbor družbe za uskladitev besedi-
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la statuta družbe z veljavno sprejetimi skupščinskimi sklepi.
Udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe in glasovalno pravico na skupščini imajo delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki svojo udeležbo
najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo na sedežu
družbe, Koprska ulica 92, 1000 Ljubljana
in so kot delničarji vpisani v delniško knjigo
družbe konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan).
Pooblaščenci delničarjev oziroma njihovi
zakoniti zastopniki morajo pooblastilo oziroma drug ustrezen dokaz o upravičenosti za
zastopanje predložiti pred začetkom zasedanja skupščine.
Dopolnitev dnevnega reda
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala lahko
najkasneje 7 dni po objavi sklica skupščine
pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega
reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina
odloča ali, če skupščina pri posamezni točki
dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.
Objava nasprotnega predloga
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz
300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog) ali predloge za volitve članov
nadzornega sveta, upravnega odbora ali
revizorjev iz 301. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: volilni predlog). Nasprotni oziroma
volilni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar
v 7 dneh po objavi sklica skupščine družbi
poslal predlog za objavo v skladu z 300.
oziroma 301. členom ZGD-1.
Delničarjeva pravica do obveščenosti
Delničar lahko uresničuje svojo pravico
do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1
Gradivo
Na poslovnem naslovu družbe Koprska 92 so od dneva sklica skupščine pa
vse do vključno dneva zasedanja skupščine
v času od 10. do 12. ure dostopni in brezplačno na vpogled:
– predlogi sklepov z navedbo, kateri organ je dal posamezni predlog,
– obrazložitve točk dnevnega reda,
– letno poročilo za leto 2010,
– poročilo nadzornega sveta o pregledu
letnega poročila,
– politika prejemkov članov organov vodenja ali nadzora.
Ta sklic skupščine in predlogi sklepov
z utemeljitvami so objavljeni tudi na spletni strani družbe, www.datalab.si in na Seo
Netu.
Delničarji lahko zahtevo za dodatno točko dnevnega reda družbi pošljejo tudi po
elektronski pošti in sicer na e- poštni naslov:
investor@datalab.eu.
Delničarji lahko potrdilo udeležbe na
skupščini, predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti
in sicer na e-mail naslov: investor@datalab.eu.
Če se bo skupščine udeležil pooblaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo priložiti
pisno pooblastilo. Za pooblastilo ni predpisan obrazec in ostane deponirano na sedežu družbe. Pooblastilo je lahko posredovano družbi tudi po elektronski pošti in sicer
v skenirani obliki kot priponka. Družba si

pridržuje pravico do preveritve avtentičnosto
delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti.
Datalab Tehnologije d.d.
Upravni odbor
Ob-1155/11
Na podlagi 295. člena ZGD-1 in v skladu
z 39. členom Statuta TALUM d.d. Kidričevo, Tovarniška cesta 10, Kidričevo, uprava
družbe sklicuje
zasedanje skupščine
TALUM d.d. Kidričevo,
v torek, 1. 3. 2011 s pričetkom ob 12,30,
na sedežu družbe v Kidričevem, Tovarniška cesta 10, z naslednjim dnevnim redom
zasedanja:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev organov skupščine in potrditev dnevnega reda zasedanja.
Predlog sklepa:
»Izvolijo se:
– dr. Miro Žunec za predsednika skupščine,
– Marko Drobnič in Ivan Ogrinc za preštevalca glasov.
Zapisnik zasedanja skupščine potrdi notar Andrej Šoemen iz Ptuja.
Potrdi se objavljeni dnevni red zasedanja
skupščine.«
3. Podjetniška pogodba – soglasje skupščine.
Predlog sklepa: »skupščina TALUM d.d.
Kidričevo soglaša s sklenitvijo pogodbe
o obvladovanju v predloženi vsebini.«
4. Pravila po 6. členu ZPPOGD – seznanitev.
Predlog sklepa: »skupščina se seznani
s predloženimi pravili.«
Vse listine in predlogi k točkam dnevnega reda zasedanja skupščine, so od dneva
objave sklica skupščine dalje do vključno
dneva zasedanja, dostopne in na razpolago
za vpogled na sedežu družbe v Kidričevem,
Tovarniška cesta 10, vsak delovni dan od
8. do 13. ure.
Predloge sklepov uprave in nadzornega sveta družbe ter druge listine k točkam
dnevnega reda zasedanja skupščine, bo
uprava posredovala delničarjem na njihovo
pisno zahtevo in v roku 3 dni od dneva prejema zahteve delničarja za posredovanje.
Skupščine se lahko udeležijo in na skupščini lahko glasujejo le delničarji, ki so najpozneje do konca presečnega dne (konec
četrtega dne pred zasedanjem skupščine)
vpisani kot imetniki delnic v delniški knjigi
družbe, ki se vodi pri centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev (KDD
d.d. Ljubljana) in so najpozneje do konca
navedenega dne v pisni obliki prijavili svojo
udeležbo na skupščini.
Skupščina je sklepčna in lahko veljavno
odloča, če je na skupščini zastopanega 15%
kapitala. Če skupščina ob napovedani uri ne
bo sklepčna, se počaka 1/4 ure po prvotno
določenem času. Po poteku tega časa je
skupščina sklepčna ne glede na višino zastopanega kapitala.
Delničar/-ji lahko zahtevajo dopolnitev predlaganega dnevnega reda v skladu
s prvim odstavkom 298. člena ali/in objavo
nasprotnega predloga, ki je podan v skladu s prvim odstavkom 300. člena ZGD-1,
v roku 7 dni po dnevu objave sklica.
V skladu s 305. členom ZGD-1 lahko
delničarji na skupščini zahtevajo od Uprave

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
družbe podatke, ki so potrebni za presojo predlagane točke dnevnega reda.
TALUM d.d. Kidričevo
Uprava družbe
Ob-1159/11
Spoštovani delničar, vabimo vas, da se
udeležite
10. redne skupščine
družbe Heldom,
družba za podjetniško svetovanje, d.d.,
ki jo sklicujemo na podlagi 26. člena Statuta Heldom, družba za podjetniško svetovanje, d.d., in sicer v ponedeljek, dne 28. 2.
2011, ob 12. uri, v veliki sejni sobi v 3. nadstropju družbe Helios Tovarna barv, lakov in
umetnih smol Količevo, d.o.o., Količevo 65,
1230 Domžale.
Predlog dnevnega reda:
I. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
II. Izvolitev organov skupščine.
III. Seznanitev z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta ter sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitvi
razrešnice članom uprave in nadzornega
sveta za leto 2010.
IV. Odpoklic in imenovanje člana nadzornega sveta.
V. Razno.
Vpogled v gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda je delničarjem
na vpogled v tajništvu uprave družbe, vsak
delovni dan od 10. do 13. ure.
Pogoji za udeležbo na skupščini
Število glasov posameznega delničarja
določajo glasovi delnic, ki so po evidenci
v delniški knjigi v njegovi lasti konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine.
Glasuje se lahko na naslednja načina:
– z osebno udeležbo: Delničarji se lahko
udeležijo skupščine in uresničujejo glasovalno pravico na skupščini pod pogojem, da
najkasneje konec četrtega dne pred dnevom
skupščine prijavijo svojo udeležbo na skupščini na sedežu uprave družbe v registrirni
pisarni.
– s pooblastilom: Pooblastilo mora biti
pisno in mora vsebovati splošne podatke
pooblastitelja in pooblaščenca. Pooblastilo mora biti oddano ob prijavi udeležbe na
skupščini, in sicer najkasneje četrti dan pred
dnevom skupščine na sedežu uprave družbe v registrirni pisarni. Pooblastilo ostane
shranjeno v poslovni dokumentaciji družbe
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja.
V skladu s tem Vas pozivamo, da najkasneje do 24. 2. 2011 prijavite svojo udeležbo
oziroma pošljete pooblastilo za zastopanje
na skupščini.
Podaja zahtev delničarjev za dopolnitev
dnevnega reda skupščine
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
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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. Če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev te točke ni potrebna.
Delničarski predlogi sklepov za objavo
Delničarji lahko k 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 iz 305. člena
ZGD-1 in uprava jim je dolžna podati zanesljive podatke in odgovore na vprašanja
v zvezi z zadevami družbe, če so takšni
odgovori in podatki potrebni za presojo točk
dnevnega reda skupščine.
Ponovno zasedanje skupščine
Skupščina veljavno odloča, če so navzoči delničarji, ki predstavljajo vsaj 50%
osnovnega kapitala družbe. Če skupščina
ob napovedanem terminu ne bo sklepčna,
bo ponovno zasedanje z enakim dnevnim
redom dne 28. 2. 2011, ob 13. uri, na istem
kraju. Na ponovnem zasedanju skupščina
veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Predlogi sklepov 10. redne skupščine
družbe Heldom, družba za podjetniško svetovanje, d.d., z dne 28. 2. 2011.
K točki II.
Sklep:
V organe skupščine se izvolijo:
Za predsednika skupščine se izvoli Peter Zupan.
Za preštevalca glasov se izvolita Matjaž
Osojnik in Anica Urankar.
Skupščini prisostvuje vabljena notarka
Majda Lokošek.
K točki III.
Sklep:
1. Bilančni dobiček za poslovno leto
2010 v višini 13.207,71 EUR se uporabi za
naslednji namen:
– za razporeditev v preneseni dobiček
13.207,71 EUR.
2. Skupščina podeli razrešnico upravi in
nadzornemu svetu za poslovno leto 2010.
K točki IV.
Sklep:
Odpokliče se član nadzornega sveta
Branimir Bernot, z dne 28. 2. 2011.
Za člana nadzornega sveta, z mandatno
dobo štirih let, se z dne 28. 2. 2011 izvoli
Janez Konte.
Heldom d.d.
Peter Zupan
direktor
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Objave sodišč
Izvršbe
In 48/2007
Os-1084/11
Okrajno sodišče v Brežicah je v izvršilni
zadevi upnika Sanolabor, d.d., Leskoškova
4, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Zdenko Verstovšek, Kersnikova 9, Ljubljana, zoper dolžnico Aljo Kobali, Trebež 43, Artiče,
ki jo zastopa odvetnik Boštjan Podgoršek,
Trg izgnancev 2, Brežice, zaradi izterjave
2.058,10 EUR, po izvršitelju izv. Goran Ivkovič dne 30. 5. 2007 zarubilo nepremičnino, to je stanovanje št. 10, v 3. nadstropju
stanovanjske hiše, na naslovu Prežihova
ulica 15 v Brežicah, v izmeri 66,46 m2, vl.
št. 579, k.o. Trnje, parc. št. 38/10, ki je v lasti dolžnice Alje Kobali, Trebež 43, Artiče.
Zapisnik je sodišče razglasilo tudi na
oglasni deski. Zapisnik ima pomen zaznambe sklepa o izvršbi na dolžnikovo nepremičnino. S to zaznambo pridobi upnik zastavno
pravico na nepremičnini, z učinki tudi proti
tistemu, ki pozneje pridobi lastninsko pravico na tej nepremičnini.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 14. 1. 2011
VL 138119/2010
Os-7654/10
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Ljubljani, opr. št. VL 138119/2010
z dne 6. 10. 2010, ki je 3. 11. 2010 postal
pravnomočen, je na podlagi rubežnega zapisnika izvršitelja Leona Markovčiča, opr. št.
IZV 10/176, z dne 16. 3. 2010, bila nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, to
je dvosobno stanovanje št. 17, oziroma sedaj 20, stavba 1081, v 4. nadstropju stanovanjske stavbe, na naslovu Cesta maršala
Tita 3, Jesenice, v skupni izmeri 51,90 m2,
last dolžnice Slobodanke Zukić, zarubljena
v korist JEKO-IN, d.o.o., Cesta maršala Tita
51, Jesenice, zaradi izterjave 272,09 EUR
s pp.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 5. 1. 2011
VL 138176/2010
Os-7655/10
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča v Ljubljani, Centralnega oddelka za verodostojno listino, opr. št. VL
138176/2010, 6. 10. 2010, ki je 3. 11. 2010
postal pravnomočen, je na podlagi rubežnega zapisnika izvrištelja Leona Markovčiča, opr. št. IZV 09/498, z dne 24. 9. 2009,
bila nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško
knjigo, to je stanovanje št. 20, stavba 1082,
v izmeri 51,64 m2, v 5. nadstropju stanovanjske stavbe, na naslovu Cesta maršala
Tita 4a, Jesenice, last dolžnika Sebastijana
Vogriča, zarubljena v korist upnika JEKO-IN
d.o.o., Titova 51, Jesenice, zaradi izterjave
206,12 EUR s pp.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
sklepa.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 5. 1. 2011

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 5513/2010
Os-7707/10
Okrajno sodišče v Krškem na podlagi
237. člena v zvezi z 204. členom ZZK-1
(Uradni list RS, št. 58/03), izdaja oklic o začetku postopka.
Začne se postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, ki je potrebna za
vknjižbo lastninske pravice pri nepremičnini
z identifikacijsko št. 36, 48/2, 116, 142, 473,
474, 476/1, 476/2, 477, 487, 140, 138 in 39
vpisane pri vl. št. 12, k.o. Sremič, Okrajno
sodišče v Krškem.
Okrajno sodišče v Krškem je v zemljiško
knjižni zadevi predlagateljice Marije Kovačič, Sremič 39, Krško, ki jo zastopa odvetnik
Bojan Klakočar iz Krškega, zaradi vknjižbe
lastninske pravice, na parc. št. 36, 48/2,
116, 142, 473, 474, 476/1, 476/2, 477, 487,
140, 138 in 39, k.o. Sremič, do celote (1/1),
ter vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, dne
4. 1. 2011, začelo postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine.
Vsebina listine, katere vzpostavitev se
zahteva je izvirnik: pogodbe o dosmrtnem
preživljanju z dne 5. 10. 1994 med preživljancem Les Edvardom, roj. 5. 12. 1936,
Sremič 39, Krško, preživljanko Marijo Kovačič, roj. Les, roj. 24. 12. 1972, Sremič
39, Krško.
Vzpostavitev zemljiškoknjižne listine se
nanaša na pogodbo o dosmrtnem preživljanju z dne 5. 10. 1994, o pridobitvi parc.
št. 34, 35, 36, 48/2, 116, 139, 141, 142, 184,
473, 474, 476/1, 476/2, 477, 487, 140 in 39,
k.o. Sremič.
Parc. št. 34 in 35, k.o. Sremič sta se
na podlagi odločbe GURS Izpostava Krško,
z dne 17. 2. 2000, št. 90312-453/1999-5
ukinili, ker sta se združili s parc. št. 39, k.o.
Sremič.
Parc. št. 141, k.o. Sremič se je na
podlagi odločbe GURS Izpostava Krško,
št. 90312-47/2000-7, z dne 28. 9. 2001,
ukinila, ker se je združila s parc. št. 140,
k.o. Sremič.
Sodišče s tem oklicem poziva vse imetnike pravic na zgoraj navedenem nepremičnem premoženju, da v enem mesecu od
objave oklica, z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
listine, katera vzpostavitev se zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 6. 1. 2011
Dn 32438/2004
Os-6827/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Tatjane Trtnik, Trnovska ulica 6, Ljubljana, ki
jo zastopa IUS EKO Nuša Anuška Videtič,
Pod topoli 72, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za nepremičnino, stanovanje
št. 43, v 7. nadstropju, s shrambo v kleti, na naslovu Trnovska ulica 6, Ljubljana,

z identifikacijsko številko 1722-4422-43, k.o.
Trnovsko predmestje, dne 20. 10. 2010 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja, št. 1939/92,
z dne 11. 2. 1992, sklenjene med Mesto
Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, kot prodajalcem, ter Trtnik Tatjano, Trnovska ulica 6,
Ljubljana, kot kupcem, za stanovanje št. 43,
v 7. nadstropju, Trnovska 6, Ljubljana, ki ima
sedaj identifikacijsko številko 1722-4422-43,
k.o. Trnovsko predmestje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedene listine oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 10. 2010
Dn 27246/2007
Os-7529/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Omejec Nevenke, Pod jezom 23, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, vpisani v vl. št. 1737/159 – enosobno stanovanje, št. 20, v 2. nadstropju, s shrambo
št. 20 v kleti, z ident. št. 1755-1571-220 (prej
ident. 1755-1571-283 in 1755-1571-284),
v Ljubljani, Lamutova 2, k.o. Glince, dne
23. 8. 2010, opr. št. Dn 27246/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
št. SŠ 3/4, Podutik-B11-46/90, z dne 29. 5.
1990, sklenjene med SCT n.sol.o. Ljubljana
in Omejec Nevenko, Pod jezom 23, za enosobno stanovanje in garažo št. 20, v objektu
11/C v soseski SŠ 3/4 Podutik.
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 7. 12. 2010
Dn 28882/2005
Os-7642/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja družbe Gardenia Ars Florae d.d., Trg MDB 4,
Ljubljana, ki jo zastopa odvetnik Igor Dernovšek iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, pri nepremičnini, poslovni prostor
z ident. št. 6.E, vpisani v podvl. št. 767/6,
v k.o. Šentvid nad Ljubljano, dne 30. 11.
2010 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe neznanega datuma, sklenjene med Občino Ljubljana Šentvid (kot
prodajalcem) in Božotom Šimicem, Andreja
Bitenca 1, Ljubljana Šentvid (kot kupcem),
in sicer za nepremičnino, poslovni prostor,
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z ident. št. 6.E, vpisani v podvl. št. 767/6, v
k.o. Šentivd nad Ljubljano;
– kupne pogodbe z dne 12. 6. 1975,
sklenjene med Božotom Šimicem, Andreja
Bitenca 1, Ljubljana Šentvid (kot prodajalcem) in Trgovskim podjetjem »Cvetličarne«
Export-Import, Titova 38, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedenih listin, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 12. 2010
Dn 14571/2005
Os-7649/10
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Sonje Štefanec, stanujoče Belokranjska
ulica 11, Maribor, ki jo po pooblastilu zastopa odvetnik Mihael Jenčič, Partizanska
cesta 13 a, Maribor, za izbris stare hipoteke,
pod opr. št. Dn 14571/2005, dne 1. 12. 2010
izdalo sklep o začetku postopka za izbris
stare hipoteke, vknjižene pri nepremičnini,
parc. št. 1651, pripisani vl. št. 351, k.o. Pobrežje, pod opr. št. Dn 7563/93, v korist
upnice Mondre Gertrude na podlagi pravnomočne sodbe Okrožnega sodišča v Celovcu,
št. 13 C 2583/87, z dne 24. 11. 1988, v zvezi
s pravnomočnim sklepom Višjega sodišča
Maribor, z dne 12. 6. 1991, št. R 6/91, za
terjatev v znesku 2.775,06 ATS s pp ter nadaljnjimi pravdnimi in izvršilnimi stroški.
Pozivajo se hipotekarna upnica oziroma
morebitni zastavni upnik, ki je na hipoteki
pridobil nadhipoteko, da v primeru, če izbrisu stare hipoteke, ki je predmet tega postopka, nasprotujejo, v treh mesecih od objave
tega oklica vložijo ugovor proti izbrisu stare
hipoteke.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 28. 12. 2010
Dn 6483/2010
Os-1082/11
Začne se postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, potrebne za vknjižbo lastninske pravice pri nepremičnini: nepremičnina, 39.E, stanovanje v 2. etaži,
z naslovom Novo mesto, Ulica Slavka Gruma 16, vpisane v podvložek 1154/1, k.o.
Šmihel pri Novem mestu.
Vsebina listine, katere vzpostavitev se
zahteva, je kupoprodajna pogodba, med Leopoldom Kočjažem in Krko, tovarno zdravil
Novo mesto, z dne 15. 11. 1991, darilna
pogodba med Darinko Kočjaž (roj. 17. 4.
1964) in Leopoldom Kočjažem, z dne 17. 3.
1992 in kupoprodajne pogodbe med Darinko Kočjaž (rojena 17. 4. 1964) in Mihaelom
Živcem (roj. 1. 6. 1966), z dne 18. 3. 1992.
Podatki o osebi, v korist katere se zahteva vknjižba lastninske pravice na zgoraj
omenjeni nepremičnini: Živec Nevenka, Ulica Slavka Gruma 16, 8000 Novo mesto,
EMŠO: 2506968505031.
Poziva se imetnike pravic, da v roku enega meseca od objave oklica z ugovorom
izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja
postopka.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 22. 12. 2010
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– pri Leopoldu Žnideršiču, roj. 1926,
lastnik 1/4 in pri Leopoldu Žnideršiču, roj.
1950, lastnik 3/4, vknjižba izbrisa zastavne pravice za posojilno terjatev upnika
z imenom Emona Ljubljana, Miklošičeva
4, Ljubljana, v znesku dvajset tisoč dinarjev s pripadki, vpisano na podlagi posojilne pogodbe, z dne 8. 10. 1973, pod št.
Dn 709/73,
– pri Leopoldu Žnideršiču, roj. 1926,
lastnik 1/4 in pri Leopoldu Žnideršiču, roj.
1950, lastnik 3/4, vknjižba izbrisa zastavne
pravice za posojilno terjatev upnika z imenom Emona Ljubljana, Miklošičeva 4, Ljub
ljana, za posojilno terjatev upnika v znesku
dvajset tisoč dinarjev s pripadki, vpisano
na podlagi posojilne pogodbe, z dne 14. 8.
1974, pod št. Dn 913/74.
Poziva se hipotekarnega upnika, oziroma njegovega pravnega naslednika, da lahko v treh mesecih od objave tega oklica vloži
ugovor proti izbrisu obeh starih hipotek.
Okrajno sodišče v Škofji Loki
dne 25. 11. 2010

Dn 7377/2010
Os-1083/11
Začne se postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, potrebne za vknjižbo lastninske pravice pri nepremičnini, parc.
št. 3886/36, k.o. Vinja vas.
Vsebina listine, katere vzpostavitev se
zahteva, je:
– darilna pogodba, na podlagi katere
je Mathias (Matija) Klemenčič, rojen dne
20. 4. 1850 in umrl dne 23. 6. 1896, kot
obdarjenec, od Mathiasa (Matije) Klemenčiča, roj. dne 14. 10. 1827 in umrlega dne
4. 6. 1896, kot darovalca, prejel v dar nepremičnino, parc. št. 3886/36, gozd, v izmeri 10123 m2, vpisano pri vl. št. 306, k.o.
Vinja vas,
– darilna pogodba, na podlagi katere je
Josphus (Jožef) Klemenčič, roj. dne 4. 9.
1880, kot obdarjenec, od Mathiasa (Matije)
Klemenčiča, roj. dne 20. 4. 1850 in umrlega
dne 23. 6. 1896, kot darovalca, prejel v dar
nepremičnino, parc. št. 3886/36, gozd, v izmeri 10.123 m2, vpisano pri vl. št. 306, k.o.
Vinja vas,
– darilna pogodba, na podlagi katere
ja Joannes (Janez, Ivan) Klemenčič, roj.
18. 10. 1905 in umrl dne 12. 3. 1945, kot
obdarjenec od Josphusa (Jožefa) Klemenčiča, roj. 4. 9. 1880, kot darovalca, prejel
v dar nepremičnino parc. št. 3886/36, gozd,
v izmeri 10.123 m2, vpisano pri vl. št. 306,
k.o. Vinja vas,
– darilna pogodba, na podlagi katere je
Anton Klemenčič, roj. 15. 4. 1939 in umrl
13. 7. 1988, kot obdarjenec, od Joannesa (Janeza, Ivana) Klemenčiča, roj. 18. 10.
1905 in umrlega dne 12. 3. 1945, kot darovalca, prejel v dar nepremičnino parc.
št. 3886/36, gozd, v izmeri 10.123 m2, vpisano pri vl. št. 306, k.o. Vinja vas,
– darilna pogodba na podlagi katere je
Martin Klemenčič, EMŠO:1811968500319,
Sela pri Jugorju 7, 8331 Suhor, kot obdarjenec od Antona Klemenčiča, roj. 15. 4. 1939
in umrlega dne 13. 7. 1988, kot darovalca,
prejel v dar nepremičnino, parc. št. 3886/36,
gozd, v izmeri 10.123 m2, vpisano pri vl.
št. 306, k.o. Vinja vas.
Podatki o osebi, v korist katere se zahteva vknjižba lastninske pravice na zgoraj
omenjeni nepremičnini: Klemenčič Martin,
Sela pri Jugorju 7, 8331 Suhor.
Poziva se imetnike pravic, da v roku enega meseca od objave oklica z ugovorom
izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja
postopka.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 12. 1. 2011

Dn 4493/2010
Os-1198/11
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici Tanji Dolar Božič s sklepom
z dne 13. 1. 2011, v zemljiškoknjižni zadevi,
začeti na predlog Nataše Bezjak, Na zelenici 8, Celje, uvedlo postopek zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe z dne 7. 12.
1993, ki sta jo sklenila Gradis, gradbeno
podjetje p.o. Celje kot prodajalec ter Nataša
Bezjak, Mateja Bezjak in Andreja Bezjak kot
kupovalke,
– aneks h kupoprodajni pogodbi z dne
7. 12. 1993, sklenjen med istimi pogodbenimi strankami,
za nepremičnino del stavbe št. ID 21.E
v stavbi št. ID 1700.ES, na naslovu Ljub
ljanska cesta 7, Celje.
Po izjavi predlagateljice je listina izgubljena.
Vknjižba lastninske pravice na nepremičnini del stavbe št. ID 21.E v stavbi št. ID
1700.ES, na naslovu Ljubljanska cesta 7,
Celje se zahteva v korist Nataše Bezjak,
Mateje Bezjak in Andreje Bezjak, Na zelenici 8, Celje, kot skupna lastnina.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu s 237. členom Zakona o zemljiški knjigi (Uradni list RS, št. 58/03, 45/08
in 28/09) v enem mesecu od objave oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva, oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 17. 1. 2011

Dn 2767/2010
Os-7038/10
Okrajno sodišče v Škofji Loki je
v zemljiškoknjižni zadevi Dn 2767/2010,
začeti na predlog predlagateljev Žnideršič
Leopolda, rojen 1926, stanuje Sv. Duh 187,
Škofja Loka in Žnideršič Leopolda, rojen
1950, stanuje Sv. Duh 187, Škofja Loka, ki
ju zastopa odvetnik Kovač Metod iz Ljub
ljane, s sklepom, z dne 23. 11. 2010 odločilo, da se začenja postopek vknjižbe izbrisa
starih hipotek za vknjiženi hipoteki pri naslednji nepremičnini: parceli 828/4, vl. št. 502,
k.o. Dorfarje, lastnika: Leopold Žnideršič,
roj. 5. 11. 1926, Sv. Duh 187, Škofja Loka,
do 1/4, Leopold Žnideršič, roj. 1. 12. 1950,
Sv. Duh 187, Škofja Loka, do 3/4,

Dn 34676/2009
Os-1162/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Vlaste Grahovac, Primožičeva 1, Ljubljana,
ki jo zastopa odvetnica Marija Bele Vatovec
iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, stanovanje št. 76, zdaj
z ident. št. 76.E, vpisani v podvl. št. 2958/76,
k.o. Črnuče, dne 3. 1. 2011 izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– kupne pogodbe, z dne 18. 9. 1980,
sklenjene med SOZD ZGP Giposs, d.o.o.,
Stegne 27, Ljubljana (kot prodajalcem) in

Stran

198 /

Št.

6 / 28. 1. 2011

Vladimirjem Chomicki in Metko Chimicki,
oba Brest 49a, Ig, (kot kupcema), in sicer
za nepremičnino, stanovanje, št. 76, zdaj
z ident. št. 76.E, vpisani v podvl. št. 2958/76,
k.o. Črnuče,
– kupne pogodbe z dne 21. 6. 1983,
sklenjene med Vladimirjem Chomicki in Metko Chimicki, oba Brest 49a, Ig, (kot prodajalcema) in družbo Commerce, n.sol.o.,
Ljubljana, TOZD (kot kupcem), in sicer
za nepremičnino, stanovanje št. 76, zdaj
z ident. št. 76.E, vpisani v podvl. št. 2958/76,
k.o. Črnuče,
– kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja, z dne 8. 11. 1991, sklenjene med
družbo Commerce, n.sol.o., Ljubljana TOZD
(kot prodajalcem) in Alojzom Trontljem, Primožičeva 1, Ljubljana (kot kupcem), in sicer
za nepremičnino, stanovanje št. 76, zdaj
z ident. št. 76.E, vpisani v podvl. št. 2958/76,
k.o. Črnuče,
– darilne pogodbe, z dne 10. 12. 1996,
z aneksom k darilni pogodbi z dne 29. 1.
2004, sklenjene med Alojzom Trontljem,
Primožičeva 1, Ljubljana (kot darovalcem)
in Ponikvar Trontelj Mojco, Primožičeva 1,
Ljubljana (kot obdarjenko), in sicer za nepremičnino, stanovanje št. 76, zdaj z ident.
št. 76.E, vpisani v podvl. št. 2958/76, k.o.
Črnuče,
– prodajne pogodbe, z dne 26. 5. 2006,
sklenjene med Ponikvar Trontelj Mojco,
Primožičeva 1, Ljubljana (kot prodajalko),
in Vlasto Grahovac, Glavarjeva ulica 45,
Ljubljana (kot kupovalko), in sicer za nepremičnino, stanovanje št. 76, zdaj z ident.
št. 76.E, vpisani v podvl. št. 2958/76, k.o.
Črnuče.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica, z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedenih listin, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 1. 2011
Dn 39881/2010
Os-1163/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Janka Muršaka, Zelena pot 21, Ljubljana,
ki ga zastopa družba Mejnik, d.o.o., Letališka cesta 32j, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini, stanovanje
št. 14, zdaj z ident. št. 17.E, vpisani v podvl.
št. 6654/17, k.o. Trnovsko predmestje, dne
4. 1. 2011 izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe, št. 251-395/91,
z dne 18. 11. 1991, sklenjene med Skupnostjo pokojninskega in invalidskega zavarovanja Slovenije (kot prodajalcem), in Borisom
Krajškom, Zelena pot 21, Ljubljana (kot kupcem), in sicer za nepremičnino, stanovanje
št. 14, zdaj z ident. št. 17.E, vpisani v podvl.
št. 6654/17, k.o. Trnovsko predmestje,
– darilne pogodbe, z dne 18. 8. 1993,
sklenjene med Borisom Krajškom, Zelena
pot 21, Ljubljana (kot darovalcem), in Tatjano Krajšek, Osredek pri Dobrovi 8, Dobrova
pri Ljubljani.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
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oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedenih listin, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 1. 2011
Dn 14710/2009
Os-1164/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Ete
Mirnik Hiti, Cesta v Zgornji log 51, Ljubljana,
ki jo zastopa družba Arkada nepremičnine,
d.o.o., Celovška cesta 185, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini,
stanovanje št. 611, zdaj z ident. št. 139.E,
vpisani v podvl. št. 2904/116, k.o. Dravlje,
dne 17. 1. 2011 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– prodajne pogodbe št. 95-18/91, z dne
4. 11. 1991, sklenjene med Službo družbenega knjigovodstva v RS, Titova 66,
Ljubljana (kot prodajalcem), in Ano Blažič,
Brilejeva 8, Ljubljana (kot kupcem), in sicer za nepremičnino, stanovanje št. 611,
zdaj z ident. št. 139.E, vpisani v podvl.
št. 2904/116, k.o. Dravlje,
– aneksa k prodajni pogodbi z dne 23. 12.
1991, sklenjenega med Službo družbenega
knjigovodstva v RS, Titova 66, Ljubljana
(kot prodajalcem), in Ano Blažič, Brilejeva
8, Ljubljana (kot kupcem), in sicer za nepremičnino, stanovanje št. 611, zdaj z ident.
št. 139.E, vpisani v podvl. št. 2904/116, k.o.
Dravlje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica, z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedenih listin, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 1. 2011
Dn 27837/2009
Os-1165/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Slovenijales, družba za trgovino in druge storitve d.d., Dunajska cesta 22, Ljubljana, ki jo
zastopa odvetnik Jurij Metličar, Dunajska 22,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za nepremičnino, vpisano v vl. št. 1412/50
– enosobno stanovanje št. 50, v 6. nadstropju, s kletnim prostorom št. 50, z ident.
št. 1730-1491-050, Zaloška cesta 98, Ljub
ljana, k.o. Moste, dne 10. 1. 2011, pod opr.
št. Dn 27837/2009, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupne pogodbe, z dne 15. 5. 1975,
sklenjene med Grebenc Jelaska Marijo, Zaloška 98, Ljubljana, in Grebenc Francem,
Male Lašče, p. Velike Lašče, za stanovanje
v VI. nadstropju, Zaloška 98, Ljubljana,
– kupne pogodbe, z dne 8. 7. 1981, sklenjene med Grebenc Ano, Male Lašče 27,
Velike Lašče in Žmuc Heleno, Zeljarska 1,
Ljubljana,
– menjalne pogodbe z dne 12. 8. 1981,
sklenjene med Slovenijales Trgovina Ljub
ljana in Žmuc Heleno, Linhartova 1, Ljub
ljana, za stanovanje št. 42, v Bežigradu, in
stanovanje št. 27, Zaloška 98, Ljubljana,
v k.o. Moste.

Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedenih listin, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 1. 2011
Dn 40898/2010
Os-1185/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Suzane Šester, Puhova ulica 4, Ljubljana,
ki jo zastopa odvetnica mag. Janja Žejn,
Pražakova 10, Ljubljana, za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine, in vknjižbo lastninske pravice pri nepremičnini, z ident. št. 5.E,
vpisani v podvl. št. 4064/5, ident. št. 264.ES,
vpisani v podvl. št. 4070/264, ident. št. 52.E,
vpisani v pdvl. št. 4070/52 in ident. št. 53.E,
vpisani v podvl. št. 4070/53, vse k.o. Bežigrad, dne 7. 1. 2011 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, pogodbe o prodaji posameznega
dela stanovanjske stavbe Savski kamen 2,
št. 50/06-SK2 z dne 10. 10. 2006, sklenjene med Energoplan, gradbeno podjetje
d.d., Ljubljana, Pod hribom 55, Ljubljana,
kot prodajalcem in Suzano Šoster, Puhova
4, Ljubljana, kot kupcem, in sicer za nepremičnino, z ident. št. 5.E, vpisani v podvl.
št. 4064/5, ident. št. 264.ES, vpisani v podvl.
št. 4070/264, ident. št. 52.E, vpisani v podvl.
št. 4070/52 in ident. št. 53.E, vpisani v podvl.
št. 4070/53, vse k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedene listine, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 1. 2011
Dn 30082/2010
Os-1210/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nini Bogataj,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Jožice Blaž Jamnik, Kongresni trg 5, Ljub
ljana, ki jo zastopa Odvetniška družba
Zdolšek, Miklošičeva 5, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini,
garaža, z ident. št. 30.E, vpisani v podvl. št.
3749/30, k.o. Bežigrad, dne 4. 1. 2011 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
št. BS 2/1-894/91, z dne 4. 4. 1991, sklenjene med SCT, p.o., Titova 38, Ljubljana (kot
prodajalcem) in Jožico Jamnik in Francem
Blažom, oba Ane Ziherl 2, Ljubljana (kot
kupcem), in sicer za nepremičnino, garaža,
z ident. št. 30.E, vpisani v podvl. št. 3749/30,
k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica, z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedene listine, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 1. 2011

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Dn 14971/2009
Os-1211/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Nini Bogataj, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Jožeta Mencingerja, Ulica bratov Učakar 4, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini, garaža, zdaj
z ident. št. 31.E, vpisani v podvl. št. 4278/58,
k.o. Zgornja Šiška, dne 4. 1. 2011 izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe neznanega datuma, sklenjene med GP Zidar Kočevje (kot prodajalcem),
in Andrejem Oblakom, Kohldorfer str. 57,
Celovec (kot kupcem), in sicer za nepremičnino, garaža, zdaj z ident. št. 31.E, vpisani
v podvl. št. 4278/58, Zgornja Šiška,
– kupoprodajne pogodbe, z dne 1. 9.
1995, sklenjene med Andrejem Oblakom,
Kohldorfer str. 57, Celovec (kot prodajalcem) in Janezom Selišnikom, Močnikova
ul. 6, Ljubljana, in Manco Cankar, Rožna
dolina, c. VII/40, Ljubljana, in sicer za nepremičnino, garaža, zdaj z ident. št. 31.E,
vpisani v podvl. št. 4278/58, k.o. Zgornja
Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica, z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedene listine, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 1. 2011
Dn 293/2010
Os-1212/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Nini Bogataj, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Franca Pagona, Dolenjska cesta 38, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini, garaža,
z ident. št. 24.E, vpisani v podvl. št. 4931/24,
k.o Karlovško predmestje, dne 4. 1. 2011 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe iz leta 1969 o prodaji garaže, sklenjene med GP Grosuplje, Vevška
cesta 52, Ljubljana (kot prodajalcem), in
Ivom Brovčem, Dolenjska cesta 52, Ljub
ljana (kot kupcem), in sicer za nepremičnino, garaža, z ident. št. 24.E, vpisani v podvl.
št. 4931/24, k.o. Karlovško predmestje,
– pogodbe št. 84/65, z dne 1. 10. 1977,
sklenjene med Ivom Brovčem, Dolenjska
cesta 52, Ljubljana (kot prodajalcem), in
Edvardom Pustom, Dolenjska cesta 40,
Ljubljana, in sicer za nepremičnino, garaža,
z ident. št. 24.E, vpisani v podvl. št. 4931/24,
k.o. Karlovško predmestje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica, z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedenih listin, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 1. 2011
Dn 223/2011
Os-1166/11
Pri zemljiški knjigi Okrajnega sodišča
v Radovljici se je na predlog predlagateljev Zaletel Samota, Gregoričeva ulica 22a,
Kranj in Zaletel Irene, Gradnikova cesta 113,
Radovljica, ki ju zastopa Alpdom, d.d., Ra-

dovljica, Cankarjeva 1, Radovljica, na podlagi drugega izvoda kupne pogodbe z dne
31. 3. 1982, sklenjene med Samoupravno
stanovanjsko skupnostjo Občine Radovljica,
katero zastopa predsednik skupščine Noč
Pavel dipl. inž., kot prodajalcem in Sodja
Janezom, Gradnikova 97, Radovljica, kot
kupcem, katere predmet je nepremičnina –
stanovanje, v objektu B6, v IV. nadstropju,
označen s številko 11/a, v skupni izmeri
41,80 m2, ki se nahaja v stanovanjski stavbi, z naslovom Cankarjeva ulica 40, Radovljica, s sklepom št. Dn 223/2011, z dne
20. 1. 2011, glede nepremičnine – stanovanje št. 210, v 6. etaži, in kletna shramba
št. 210, v 1. etaži, z identifikacijsko številko
dela stavbe 618-69, ki se nahaja v večstanovanjski stavbi na parc. št. 279/25, k.o.
Radovljica, z naslovom Cankarjeva ulica 40,
Radovljica, začel postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, in sicer drugega izvoda kupne pogodbe z dne 31. 3. 1982, zaradi vknjižbe lastninske pravice v korist oseb:
Zaletel Samo, Gregorčičeva ulica 22a, 4000
Kranj, EMŠO: 1806975500096, do polovice
(1/2), Zaletel Irena, Gradnikova cesta 113,
4240 Radovljica, EMŠO: 1809975505259,
do polovice (1/2).
Vse imetnike pravic se poziva, da lahko
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 predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 20. 1. 2011
Dn 2320/2010
Os-1167/11
Okrajno sodišče v Trbovljah je po
zemljiškoknjižni sodnici Ireni Hribar Povše, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Slovenske železnice d.o.o., Kolodvorska
ulica 11, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, za nepremičnino, ident. št. 234.E –
dvosobno stanovanje št. 34, v XI. nadstropju, Ulica Sallaumines 10, Trbovlje, vpisano
v podvl. št. 2536/123, k.o. Trbovlje, pod opr.
št. Dn 2320/2010, začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe
št. 152/80, sklenjene dne 23. 2. 1981, med
Samoupravno stanovanjsko skupnost Občine Trbovlje, kot prodajalcem, in ŽG ŽTP
Ljubljana, TOZD prometna sekcija Zidani
most, kot kupcem, za stanovanje št. 34,
vhod I. v II. etaži, Tip D, v objektu S-33 Leninov trg v Trbovljah.
Original pogodbe se je po izjavi predlagatelja izgubil. Na navedeni nepremičnini
ident. št. 234.E – dvosobno stanovanje
št. 34 v XI. nadstropju, Ulica Sallaumines
10, Trbovlje, vpisano v podvl.št. 2536/123,
k.o. Trbovlje – je predlagana vknjižba lastninske pravice v korist Slovenske železnice d.o.o., Kolodvorska ulica 11, Ljubljana,
do celote, na podlagi pogodbe št. 152/80,
sklenjene dne 23. 2. 1981.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic,
da v skladu s četrtim odstavkom 237. člena
Zakona o zemljiški knjigi-1A v enem mesecu
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 17. 1. 2011
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Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
I 2117/2005
Os-4306/10
V izvršilni zadevi upnika Jamstveni in preživninski sklad RS, Kotnikova 28, Ljubljana,
zoper dolžnika Črtomirja Volfand, Čopova 23,
Celje, ki ga zastopa odvetnica, začasna zastopnica Karmen Orter-Divjak, Šlandrov trg
20/a, Žalec, zaradi izterjave 2.509,12 EUR
s pp, sklenilo:
dolžniku Volfand Črtomirju, Čopova 23,
Celje, v izvršilni zadevi I 2117/2005 na podlagi 85. člena Zakona o pravdnem postopku
– ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi
in zavarovanju – ZIZ, kot začasni zastopnik
postavi odvetnico Karmen Orter Divjak, Šlandrov trg 20a, Žalec.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika v postopku vse do takrat, dokler dolžnik
ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Celju
dne 23. 6. 2010
P 144/2010
Os-7650/10
Okrajno sodišče v Črnomlju po okrožni
sodnici Darinki Plevnik, v pravdni zadevi tožeče stranke Antona Jakliča, ki ga zastopa
pooblaščenec Anton Zajc, odvetnik iz Črnomlja, proti toženi stranki neznani in neznano
kje bivajoči dediči po neznano kje in kdaj
umrlem Kralj Matiji, Boršt 17, Gradac, zaradi
priznanja lastninske pravice in izstavitve z.k.
listine pcto 300,00 €, v smislu 82. člena Zakona o pravdnem postopku, dne 7. 12. 2010
postavlja začasnega zastopnika neznanim
dedičem neznanega prebivališča po neznano kje in kdaj umrlem Kralj Matiji, Boršt 17,
p. Gradac.
Začasni zastopnik je odvetnik Jože Vardjan iz Črnomlja.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal
toženo stranko neznanim dedičem neznanega prebivališča po neznano kje in kdaj umrlem Kralj Matiji, Boršt 17, p. Gradac, vse do
takrat, dokler le-ta ali njegov pooblaščenec
ne bo nastopil pred sodiščem, oziroma organ
pristojen za socialne zadeve ne sporoči, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 7. 12. 2010
P 150/2010
Os-7651/10
Okrajno sodišče v Črnomlju po okrožni
sodnici Darinki Plevnik, v pravdni zadevi tožeče stranke Stanke Vrviščar, Ul. 1. maja 3,
Metlika in Jožeta Vrviščarja, Ul. 1. maja 3,
Metilka, ki ju zastopa pooblaščenec Alojz
Poljšak, odvetnik iz Črnomlja, proti toženi
stranki neznani in neznano kje bivajoči dediči
po pok. Vukobrat Ani in pok. Vukobrat Janku,
oba nazadnje stanujoča Kordiši 16, Jastrebarsko, zaradi ugotovitve lastninske pravice,
pcto 500,00 €, v smislu 82. člena Zakona
o pravdnem postopku, dne 7. 12. 2010 postavlja začasnega zastopnika neznani in neznano kje bivajoči dediči po pok. Vukobrat
Ani in pok. Vukobrat Janku, oba nazadnje
stanujoča Kordiši 16, Jastrebarsko.
Začasni zastopnik je Dušan Bricelj, odvetnik iz Črnomlja.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal
toženi stranki, neznani in neznano kje bivajo-

Stran

200 /

Št.

6 / 28. 1. 2011

či dediči po pok. Vukobrat Ani in pok. Vukobrat Janku, oba nazadnje stanujoča Kordiši
16, Jastrebarsko, vse do takrat, dokler le-ta
ali njegov pooblaščenec ne bo nastopil pred
sodiščem, oziroma organ pristojen za socialne zadeve ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 7. 12. 2010
I Pg 456/2008
Os-7486/10
Okrožno sodišče v Kranju je po okrožni
sodnici Gordani Indihar Veličković, v gospodarskem sporu tožeče stranke MA COMPANY d.o.o., Kapucinski trg 13, Škofja Loka,
ki jo zastopa odvetnik Borut Bernik Bogataj iz Škofje Loke, zoper tožene stranke 1.
SAD, d.o.o., Šolska ulica 2, Škofja Loka, 2.
Darka Hauptmana, Virmaše 9, Škofja Loka,
3. Branka Bradvica, Lastovska 32, Zagreb,
Republika Hrvaška in 4. Jerneja Cankarja,
Partizanska cesta 16, Škofja Loka, zaradi
plačila odškodnine, po 5. točki drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju: ZPP)
toženi stranki Branku Bradvici, Lastovska 32, Zagreb, Republika Hrvaška, postavilo začasnega zastopnika odvetnika Petra
Osolnika ml., Kapucinski trg 7, Škofja Loka.
Začasni zastopnik ima v postopku, v katerem je postavljen, vse pravice in dolžnosti
zakonitega zastopnika.
Te pravice in dolžnosti ima začasni zastopnik od dneva postavitve in vse do takrat,
dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec
ne nastopi pred sodiščem, oziroma dokler
organ za socialne zadeve ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 12. 11. 2010
I 1070/2004
Os-7643/10
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča
v Kranju opr. št. I 1070/2004 z dne 26. 5.
2010, v izvršilni zadevi upnice SKB Banke
d.d., Ajdovščina 4, Ljubljana, proti dolžniku
Uzar Janezu, Koroška cesta 19, Kranj, zaradi izterjave 842,62 EUR s pp, je sodišče
dolžniku Uzar Janezu, Koroška cesta 19,
Kranj, postavilo začasno zastopnico, odvetnico Ladi Voršič, Benedičičeva pot 15,
Kranj, ki ima v tem postopku vse pravice,
dolžnosti zakonitega zastopnika od dneva
postavitve in vse do takrat, dokler dolžnik
ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 4. 1. 2011
VI P 924/2010
Os-6245/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodnici Alenki Kočevar Nosan, v pravdni zadevi
tožeče stranke SKB Banke d.d. Ljubljana,
Ajdovščina 4, Ljubljana, proti toženi stranki
Antonu Jurjevič, Črtomirova 4, Černelavci,
Murska Sobota, zaradi plačila 4.883,96 EUR
s pripadki, dne 4. 10. 2010 sklenilo:
začasni zastopnik Andrej Jarkovič, odvetnik v Ljubljani, postavljen toženi stranki
s sklepom z dne 18. 8. 2008, opr. št. VL
15468/2008, se razreši dolžnosti.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 10. 2010
VIII P 2873/2008
Os-6639/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodnici
Rebeki Lei Kovačič, v pravdni zadevi tože-
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če stranke Adriatic Slovenica, Zavarovalna
družba d.d., Ljubljanska cesta 3a, Koper, ki
jo zastopa pooblaščenka Tatjana Jeraj, Celovška 182, Ljubljana, zoper toženo stranko
Milenko Krejić, Celovška cesta 181a, Ljub
ljana, zaradi plačila 411,88 EUR, dne 29. 10.
2010 sklenilo:
začasna zastopnica Desiree Baškovič, Trdinova 8, odvetnica v Ljubljani, postavljena
toženi stranki s sklepom z dne 18.6. 2008,
opr. št. VL 17187/2008, se razreši dolžnosti.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 10. 2010
II P 589/2010
Os-1005/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodnici
Genovefi Kristančič Dolničar, v pravdni zadevi tožeče stranke: Daimler AC Leasing d.o.o.,
finančni zakup, (prej Debis AC Leasing d.o.o.)
Baragova 5, Ljubljana, ki jo zastopa Tomaž
Čad, odvetnik v Ljubljani, proti toženi stranki
Edvinu Emeršič, Stepinškova ulica 6, Slovenska Bistrica, zaradi plačila 8.020,85 EUR
s pripadki, dne 5. 1. 2011 sklenilo:
toženi stranki Edvinu Emeršiču, neznanega prebivališča, se postavlja začasni zastopnik, odvetnik Igor Križanec, Dalmatinova 5,
Ljubljana, ki bo zastopal toženo stranko v tem
postopku.
Začasni zastopnik ima v postopku, za katerega je postavljen, vse pravice in dolžnosti
zakonitega zastopnika, toženo stranko pa bo
zastopal od dneva postavitve dalje, dokler
tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ,
pristojen za socialne zadeve ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 1. 2011
In 159/2010
Os-7255/10
Okrajno sodišče v Radovljici je v izvršilni
zadevi upnika Merkur, d.d., Cesta na Okroglo 7, Naklo, proti dolžniku Gostič Krovstvo
k.d., Tržaška cesta 2, Ljubljana – dostava;
Marko Gostič, Hudovernikova 8, Ljubljana
– dostava, zaradi izterjave 15.661,28 EUR
s pp, dne 3. 12. 2010 sklenilo:
začasni zastopnik, odvetnik Igor Dernovšek, Tavčarjeva 6/1, Ljubljana, določen
s sklepom z dne In 1450/2005-35, z dne
12. 8. 2008, se razreši nalog začasnega zastopnika v tej zadevi in se za začasnega
zastopnika imenuje odvetnik Mitja Sever iz
Radovljice, Gorenjska cesta 1.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 7. 12. 2010

Oklici dedičem
D 495/2009
Os-7375/10
Po pokojnem Ivanu Mariji Kozloviču, roj.
leta 1828, nazadnje stanujočem v Trseku,
Trsek 28, umrlem dne 5. 3. 1899 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 14. 12. 2010

D 192/2010
Os-7674/10
Zapuščinska obravnava po pok. Ivani
Cunja, por. 13. 3. 1892, nazadnje stanujoči
v Črnem Kalu, Osp 14, umrli dne 18. 11.
1969.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu
od objave oklica v Uradnem listu Republike
Slovenije.
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 mag.
Tina Podgornik, Ferrarska ulica 12, Koper.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 5. 1. 2011
D 736/2007
Os-7598/10
Pri Okrajnem sodišču v Kranju je v teku
zapuščinski postopek po pokojni Valentini
Golorej, roj. 13. 2. 1920, državljanki RS,
vdovi, umrli 5. 9. 2007, nazadnje stanujoči
Zoisova ulica 11, Kranj.
Zapustnica je s svojim premoženjem
oporočno razpolagala, ob smrti pa je bila
vdova in ni imela otrok. Starši so umrli pred
njo, bratov in sester ni imela.
Sodišče razpolaga s podatkom, da je
imela zapustnica po materi teto Karolino
Krhin, umrlo 29. 5. 1977, nazadnje stanujočo Brod v Podbočju 9, strica Antona Krhina,
umrlega 22. 5. 1962 v Novem mestu, strica
Franca Krhina, umrlega 13. 6. 1954 v Karlčah in teto Mario Krhin, roj. 1881, za katero
ni podatkov o smrti. Sodišče ne razpolaga
s podatki o potomcih pokojnih zapustničinih tet in stricev, to je o njenih bratrancih in
sestričnah. Prav nikakršnih podatkov nima
sodišče o zapustničinem očetu, morebitnih
še drugih potomcih oziroma njegovih bratih
in sestrah oziroma potomcih.
Zato sodišče poziva vse, ki mislijo, da
imajo pravico do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem letu
od objave tega oklica.
Po preteku navedenega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 24. 12. 2010
D 95/2010
Os-1050/11
Pri tukajšnjem sodišču vodimo zapuščinski postopek po pokojni Ani Molek, roj. leta
1932, umrli 21. 1. 1993 v kraju Cook, ZDA,
nazadnje stanujoči na neznanem naslovu
v ZDA.
Po pokojni Ani Molek sodišču niso znani
vsi dediči, zato se s tem oklicem poziva vse
tiste, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se priglasijo sodišču v roku enega leta od objave tega oklica. Po preteku
tega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
bo razpolagalo.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 4. 1. 2011

Oklici pogrešanih
N 1/2010
Os-1026/11
Pri Okrajnem sodišču v Murski Soboti
je v teku nepravdni postopek predlagatelja
Štefana Krpič, Prosečka vas 11, Mačkovci,
zaradi razglasitve za mrtvega nasprotnega
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udeleženca Janeza Krpič, Prosečka vas 11,
sedaj neznanega bivališča v Franciji, ki ga
zastopa skrbnik za poseben primer Elemir
Tanacek, Prosečka vas 13.
Janez Krpič se je rodil dne 4. 11. 1911
v Prosečki vasi, očetu Matiju Krpič in materi Ani Krpič. Pogrešanec je bil brat očeta predlagatelja in je že pred drugo svetovno
vojno odšel v Francijo in tam tudi ostal.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli
o nasprotnem udeležencu, o njegovem življenju, zlasti pa o njegovi smrti, da to sporočijo Okrajnemu sodišču v Murski Soboti
v roku treh mesecev od objave tega oklica,
ker bo sodišče po izteku roka pogrešanega
razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 7. 1. 2011
N 26/2010
Os-1031/11
Pri Okrajnem sodišču v Murski Soboti
je v teku nepravdni postopek predlagajoče stranke Margit Nemčič, Ivanjševci 21 in
Jožefa Bohar, Ivanjševci 1, Prosenjakovci,
zaradi razglasitve za mrtvo nasprotno udeleženko Verono Nemčič, z zadnjim bivališčem
Ivanjševci, ki jo zastopa skrbnica za poseben primer Nataša Maučec, Bratonci 174.

Verona Nemčič se je rodila dne 19. 3.
1907 v Ivanjševcih, očetu Janezu Nemčič
in materi Mariji Nemčič. Pogrešana je že kot
mlajša oseba odšla iz takratne Jugoslavije
in živela na neznanem naslovu v tujini, po
znanih podatkih v Združenih državah Amerike ali v Urugvaju.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o nasprotni udeleženki, o njenem življenju, zlasti pa o njeni smrti, da to sporočijo
Okrajnemu sodišču v Murski Soboti, v roku
treh mesecev od objave tega oklica, ker bo
sodišče po izteku tega roka pogrešano razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 7. 1. 2011
N 11/2010
Os-7646/10
Poziva se Anton Udovč, roj. 9. 7. 1911 in
neznanega datuma smrti, iz Zajčjega vrha
pri Stopičah 2, Novo mesto, sedaj stanujoč
neznano kje, da se priglasi pri tukajšnjem
sodišču ali pri skrbnici za posebni primer
Majdi Ani Kristan, Mestne njive 5, Novo mesto, v roku 3 mesecev od dneva objave
tega oklica.
Po preteku trimesečnega roka bo sodišče postopek razglasitve pogrešanega za
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mrtvega zaključilo na podlagi izjave postavljene skrbnice in na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 24. 12. 2010
N 50/2010
Os-1030/11
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
Blaža, sina Štefana in Katarine, r. Jug, rojen
21. 12. 1852 v Solkanu 24, ki ga zastopa
Center za socialno delo Nova Gorica.
O pogrešanem, razen podatka, da je bil
rojen dne 21. 12. 1852v Solkanu 24, da je
bila pogrešana oseba živa, ne obstaja noben drug podatek.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli
o življenju in smrti pogrešanega Cotič Blaža, sina Štefana in Katarine, r. Jug, roj.
21. 12. 1852 v Solkanu 24, 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 10. 1. 2011
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Brumen Uroš, Zg. Partinje 10, Jurovski
Dol, zavarovalno polico, št. 50500041669,
izdala zavarovalnica KD Življenje d.d.
gnc-317869
Destradi Rihard, Šmarje 49, Šmarje,
zavarovalno polico, št. 50500061434,
izdala zavarovalnica KD Življenje d.d.
gno-317832
Glazer Sebastijan, Log 95, Bistrica ob
Dravi, zavarovalno polico, št. 50500003850,
izdala zavarovalnica KD Življenje d.d.
gnq-317855
Janškovec Katja, Čisti Breg 1, Šentjernej,
zavarovalno polico, št. 50500119311, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnk-317886
Kapl Boštjan, Dražen Vrh 56a, Sv. Ana
v Slov. goricah, zavarovalno polico, št.
50500085366, izdala zavarovalnica KD
Življenje. gnk-317836
Kukovič Matjaž, Erjavčeva cesta
4, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
50500068603, izdala zavarovalnica KD
Življenje. gnh-317864
Šmid Gorazd, Zvodno 5c, Celje,
zavarovalno polico, št. 50500073688, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnd-317868
Vesel Tomaž, Žimarice 13, Sodražica,
zavarovalno polico, št. 50500108032, izdala
zavarovalnica KD Življenje, zavarovalnica,
d.d. gnw-317824
Zemljarič Dobrotič Danica, Zabovci
86, Markovci, zavarovalno polico, št.
116627, izdala zavarovalnica Generali d.d.
gnv-317800
Zemljarič Dobrotič Danica, Zabovci
86, Markovci, zavarovalno polico, št.
1166621, izdala zavarovalnica Generali d.d.
gnu-317801

Spričevala preklicujejo
Baša Andrej, Zalošče 30 o, Dornberk,
maturitetno spričevalo št. 272, izdala
Škofijska gimnazija Vipava, izdano leta
2004. gnb-317895
Bele Igor, Šutna 8, Kamnik, spričevalo
1. in 2. letnika Srednje šole za gostinstvo in
turizem v Ljubljani, izdano leta 1995, 1996.
gnw-317874
Bešič Ervin, Gmajna 52, Notranje Gorice,
spričevalo o končani OŠ Brezovica, izdano
leta 2008. gnx-317856
Čakar Matija, Cesta Ilije Gregoriča
18a, Krško, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Brežice, izdano leta 2005. gns-317857
Eberlinc Marija, Zahomce 17, Vransko,
spričevalo o končani OŠ Braslovče, izdano
na ime Potočnik Marija. gnv-317829
Flego Lia, Marezige 2c, Marezige,
spričevalo Šolskega centra Srečka Kosovela
Sežana, izdano leta 2010. gns-317828
Gantar
Mihael,
Langusova
45,
Radovljica, spričevalo 4. letnika Srednje
šole za elektrotehniko in računalništvo,
izdano leta 1994. gno-317807

Gantar
Mihael,
Langusova
45,
Radovljica, spričevalo 3. letnika Srednje
šole za elektrotehniko in računalništvo,
izdano leta 1993. gnn-317808
Gantar Mihael, Langusova 45, Radovljica,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
za elektrotehniko in računalništvo, izdano
leta 1994. gnp-317806
Golčar Irena, Šalek 93, Velenje, indeks,
izdala Srednja ekonomska šola Celje, leto
izdaje 2000. gnq-317830
Grižon Jernej, Dragonja 47a, Sečovlje
– Sicciole, spričevalo 4. letnika Gimnazije
Piran, izdano leta 2010. gnz-317846
Herga Damjan, Čečovje 1, Ravne
na
Koroškem,
spričevalo
Srednje
strojnokovinarske šole Ravne na Koroškem,
izdano leta 1998. gno-317882
Hus Irma, Bizoviška 19a, LjubljanaDobrunje, indeks, št. 61010017, izdala ISHFakulteta za podiplomski študij Ljubljana,
leto izdaje 2001. gnc-317823
Ivanšek Toni, Globočice 9, Krška vas,
spričevalo Šole za gostinstvo in turizem,
izdano leta 2003. gnf-317866
Jagarinec Suzana, Lepodvorska 2,
Ljubljana, spričevalo 1., 2. in 3. letnika
Srednje tekstilne šole v Mariboru, izdano
leta 1989, 1990 in 1993, izdano na ime
Kolarič Suzana. gnh-317818
Kacjan Saša, Kristanova ulica 8,
Ljubljana, spričevalo 1., 2. in 3. letnik ter
zaključno spričevalo za Srednjo gradbeno
šolo v Ljubljani. gnf-317816
Kacjan Saša, Kristanova ulica 8,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Center za permanentno izobraževanje Cene
Štupar. gnq-317817
Kastelic David, Šentvid pri Stični 43,
Ivančna Gorica, indeks, št. 23100637, izdala
Fakulteta za strojništvo, leto izdaje 2010.
gng-317815
Klisura Azra, Kvedrova cesta 17,
Ljubljana,
spričevalo
o
zaključnem
izpitu Srednje frizerske šole v Ljubljani.
gnr-317879
Košir Marjeta, Gradnikova cesta 43,
Radovljica, diplomo Pedagoške fakultete,
predšolska vzgoja. gnz-317896
Kovačič Matej, Staje 9, Ig, spričevalo 1.
in 2. letnika Srednje šole za gostinstvo in
turizem v Ljubljani, izdano leta 1999, 2000.
gnn-317858
Krhin Urša, Gorenje Gradišče 7,
Šentjernej, spričevalo 1. letnika Srednje šole
za gostinstvo in turizem Novo mesto, izdano
leta 2001, izdano na ime,. gnd-317893
Krhin Urša, Gorenje Gradišče 7,
Šentjernej, spričevalo 2. letnika Srednje šole
za gostinstvo in turizem Novo mesto, izdano
leta 2002. gnc-317894
Lamovšek Rok, Loke 12, Trbovlje,
maturitetno spričevalo Gimnazije in
ekonomske šole Trbovlje, izdano leta 2003.
gnw-317899
Lampič Janoš, Cesta OF 21, Cerkno,
spričevalo 2. letnika Srednje ekonomske šole
Ljubljana, izdano leta 2006. gnl-317810
Ložnjaković Mario, Beblerjev trg 3,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje trgovske šole v Ljubljani, izdano
leta 2002. gns-317878

Lumbar Cvetka, Tacenska cesta 137,
Ljubljana, diplomo Univerze Edvarda
Kardelja v Ljubljani, Filozofske fakultete,
izdano leta 1981 na ime Kolar Cvetka.
gng-317840
Marinšek Matic, V Murglah 67 f,
Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta
2007 in 2008. gnq-317880
Mihalič Klemen, Smrečnikova ulica
30, Novo mesto, maturitetno spričevalo
Gimnazije Novo mesto, izdano leta 2005.
gnl-317860
Mlakar Robert, Jevnica 85 b, Kresnice,
spričevalo o zaključnem izpitu št. I./860
R-18 9/94, izdala SPSŠB, Ptujska ulica 6,
Ljubljana, izdano leta 1994. gnh-317889
Moravec Borut, Trdinova pot 25,
Brusnice, spričevalo o zaključnem izpitu
Šolski center Novo mesto, izdano leta 2002.
gnx-317898
Mujič Mirza, Bevkova 9, Žalec, spričevalo
1., 2. in letnika Poslovno komercialne šole
Celje, izdano leta 2003, 2004 in 2005.
gnx-317848
Murko Lea, Kropa 3b, Kropa, spričevalo
5. letnika, maturitetni tečaj, TŠC Kranj,
izdano leta 2009. gni-317863
Nikolić Klavdija, Agrokombinatska cesta
48d, Ljubljana, indeks, št. 30026279, izdala
Fakulteta za zdravstvene vede leto izdaje
2006. gnv-317875
Novak Ivan, Mrčna sela 50, Koprivnica,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje gostinske
šole Ljubljana, izdano leta 1978 in 1979.
gne-317842
Penca Suzana, Slamnikarska 8, Mengeš,
spričevalo 3. letnika Srednje šole Domžale,
izdano leta 2009. gnh-317839
Petrina Martina Gazvoda, Šentjošt
8, Novo mesto, spričevalo 1. letnika
Ekonomske šole Novo mesto, izdano leta
2007. gny-317822
Pogačnik Luka, Ul. Karla Marxa 21, Piran
– Pirano, spričevalo 2. letnika Srednje šola
tiska in papirja Ljubljana, izdano leta 2004.
gnb-317870
Rajh Matjaž, Na Korošci 2, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Gimnazije Poljane v
Ljubljani, izdano leta 1986. gnj-317887
Rajh Matjaž, Na Korošci 2, Ljubljana,
spričevalo 2. letnika Srednje frizerske šole v
Ljubljani, izdano leta 1989. gni-317888
Rastoder Sead, Naselje Aleša Kaplje
6A, Hrastnik, spričevalo 4. letnika Srednje
tehniške in poklicne šole Trbovlje, izdano
leta 2007. gnk-317811
Reichard Đulijana, Zelena pot 17,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednja agroživilska šola Ljubljana, izdano
leta 1991. gnt-317827
Sahornik Robert, Cesta ob potoku 47,
Muta, zaključno spričevalo o poklicni maturi
št. 308/03-2, Srednje ekonomske šole
Slovenj Gradec, poklic ekonomski tehnik,
izdano 15. 9. 2003. gnl-317885
Sečnik Primož, Finžgarjeva ulica 12,
Lesce, maturitetno spričevalo Gimnazije
Jesenice, izdano leta 2001. gnp-317881
Selakovič Gašper, Jakopičeva ulica 18,
Ljubljana, spričevalo 7. razreda OŠ Kette in
Murn, izdano leta 2009. gnm-317884
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Šlebič Sebastjan, Lendavske gorice
318a, Lendava – Lendva, spričevalo št.
8/0119/12-2001, Ljudske univerze Murska
Sobota, izdano leta 2001. gnt-317852
Šprajcer Grega, Zelena pot 19, Črnomelj,
spričevalo 1. letnika Srednje šole Črnomelj,
izdano leta 2006. gnb-317820
Verber Daniel, Dobojska 38a, Zagreb,
spričevalo 4. letnika Aškerčeve Gimnazije,
izdano leta 1999. gnl-317835
Veršič Milan, Ormoška cesta 3, Ljutomer,
spričevalo 3. letnika Srednje elektrotehniške
in računalniške šole, izdano leta 1988.
gnz-317821
Zupančič Ivan, Cankarjeva cesta 75,
Senovo, diplomo Srednješolskega centra,
Srednje šole kovinarsko strojne usmeritve,
št. 133/III.OBK-68, izdana leta 1987.
gnw-317849
Zver Olga, Polanska 74, Lendava –
Lendva, spričevalo 1. letnika Poklicne
tekstilne šole Murska Sobota, izdano
leta 1978, izdano na ime Sarjaš Olga.
gnb-317845
Zver Žiga Ferdinand, Seča 165, Portorož
– Portorose, spričevalo 3. in 4. letnika in
obvestilo o uspehu pri maturi Gimnazije
Bežigrad, izdano leta 2005 in 2006.
gnh-317814

Drugo preklicujejo
Agičić Edvin, Cesta maršala Tita 71,
Jesenice, preklic obvestila o uspehu za
4. letnik Srednje pomorske šole Portorož,
izdano leta 2008. gny-317897
Azdejkovič
Dragan,
Prištinska
ulica 14, Ljubljana, preizkus znanja za
pridobitev licence za prevoze št. 618848,
izdalo Ministrstvo za promet leta 2006.
gnt-317877
Bambič Matic, Lepovče 29, Ribnica,
dijaško izkaznico, izdala SŠTS Šiška.
gny-317847
Bančič Vesna, Mala vas pri Grosupljem
30, Grosuplje, študentsko izkaznico, št.
41030076, izdala Medicinska fakulteta.
gnd-317843
Bizjak Aleksander s.p., Cankarjeva
9, Kranj, digitalno tahografsko kartico,
št. 107050000889300, na ime Čkonjević
Nenad. gnk-317865
Bogataj Jožko, Reteče 63, Škofja
Loka, študentsko izkaznico, št. 19798359,
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gng-317890
Dejanović Produkt d.o.o., Brejčeva
ulica 19, Domžale, licenco številka
GE002683/04872, veljavnost do 20. 3.
2012, izdala GZS. gnv-317825
Dekleva Urban, Adamičeva 20, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Srednja šola
tehniških strok Šiška. gnu-317826

Dernovšek Hafner Nataša, Papirnica
16, Škofja Loka, študentsko izkaznico,
št. 18999282, izdala Filozofska fakulteta.
gnq-317805
Gartner Nace, Češnjica 4a, Železniki,
študentsko izkaznico, št. 11050229, izdala
Zdravstvena fakulteta. gnj-317862
Hočevar Matic, Cebejeva 16, Ajdovščina,
dijaško izkaznico, izdal CERIS, št.
0006036016. gne-317867
Hodžič Melisa, Naselje na Šahtu 15,
Kisovec, dijaško izkaznico, izdala Srednja
zdravstvena šola Ljubljana. gnn-317833
Inženirska zbornica Slovenije v skladu
s 6. členom Pravilnika o obliki in vsebini
izkaznice in enotnega žiga pooblaščenih
inženirjev (Uradni list RS, št. 51/04 in
56/05) neveljavna enotna žiga in izkaznici
pooblaščenih inženirjev: Borut Jenuš, dipl.
inž. str., S-1524, Rajko Gašparič, univ. dipl.
inž. str., S-0365, Ivanka Kranjčevič, inž.
gradb., G-9097, Slavko Žličar, univ. dipl. inž.
grad., G-0761. Ob-1134/11
Inženirska zbornica Slovenije v skladu
s 6. členom Pravilnika o obliki in vsebini
izkaznice in enotnega žiga pooblaščenih
inženirjev (Uradni list RS, št. 51/04 in 56/05)
enotne žige brez dodatnih oznak: Matjaž
Butala, dipl. inž. str., IZS S-1583, Vincenc
Janša, univ. dipl. inž. el., IZS E-0899, Mihael
Grom, dipl. inž. geod., IZS Geo0272, Tatjana
Bezovšek, univ. dipl. inž. grad., IZS G-1205.
Ob-1135/11
Inženirska zbornica Slovenije v skladu
s 6. členom Pravilnika o obliki in vsebini
izkaznice in enotnega žiga pooblaščenih
inženirjev (Uradni list RS, št. 51/04 in 56/05)
neveljavni izkaznici št. 37165 z veljavnostjo
do 31. 5. 2011 in št. 41153 z veljavnostjo do
30. 6. 2011. Ob-1136/11
Kodelja Urška, Vrhpolje 84a, Vipava,
študentsko izkaznico, št. 71099030, izdala
Biothniška fakulteta. gnr-317854
Kontrakt d.o.o., Cesta Andreja Bitenca
68, Ljubljana, dovolilnice, rusko bilateralno
tranzitno, oznaka 643/09, 1 kos, št. 0502469,
in ukrajinsko tranzitno, oznaka 804/03,
1 kos, št. 005677. gny-317872
Kovačič
Marjana,
Pregarje
67,
Obrov, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500025428000, izdal Cetis d.d.
gnc-317819
Koželjnik Aleš, Gaberke 34, Šoštanj,
študentsko izkaznico, št. 19421801, izdala
Ekonomska fakulteta. gns-317853
Krmelj Marcela, Sv. Duh 111 A, Škofja
Loka, študentsko izkaznico, št. 11040546,
izdala Zdravstvena fakulteta. gnr-317804
Lamovšek Nejc, Cesta Adama Dušaka
1, Hrastnik, študentsko izkaznico, št.
31240143, izdala Fakulteta za farmacijo v
Ljubljani. gnf-317891
Lampret Rok, Radohova vas 18, Šentvid
pri Stični, dijaško izkaznico, izdala Škofijska
klasična gimnazija Ljubljana Šentvid.
gni-317813
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Mahić Hašim, Šabiči 35, Velika Kladuša,
BIH, certifikata NPK izvajalec betonskih
del št. 14, izdal Center za poslovno
usposabljanje Ljubljana, dne 7. 12. 2007.
gni-317838
Mahne Mirko s.p. avtoprevoznik, Tatre 39,
Obrov, licenca številka 011428, za tovorna
vozila (KPV1880, KPM6646, KP5733M,
KP8288V), za avtobus (KP6533C) in za
kombinirani vozili (KPE8220, KPFP602).
gnm-317834
Marunič Igor, Črneška gora 3, Dravograd,
zaključno spričevalo SŠ za gostinstvo in
turizem Celje – dislocirana enota pri Srednji
šoli Edvarda Kardelja Slovenj Gradec.
gnu-317876
Mencinger Kaja, Partizanska cesta 11,
Mežica, študentsko izkaznico, št. 01007412,
izdala Pedagoška fakulteta. gnc-317844
Miškulin Jure, Ob žici 3, Ljubljana, dijaško
izkaznico, izdala Srednja šola tehniških strok
Šiška. gnj-317812
Novak Marko, Potiskavec 8, VidemDobrepolje, dijaško izkaznico, izdala
Srednja šola tehniških strok Ljubljana Šiška.
gne-317892
Orbita d.o.o., Kamniška cesta 49, Vodice,
licence za osebno vozilo Mercedez Vito 115
cdi z reg. oznako. LJ 35-1JH. gnf-317841
Prenar Špela, Krtina 48a, Dob,
študentsko izkaznico, št. 04039368, izdala
Fakulteta za upravo. gnj-317837
Serkan Arslan, Erjavčeva 22, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 19511508,
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gnp-317831
Svenšek Eva, Šolska ulica 8,
Slovenska Bistrica, študentsko izkaznico,
št. 18070205, izdala Filozofska fakulteta.
gnm-317859
Šegatin Eva, Rožna dolina, cesta
XVII/4a, Ljubljana, študentsko izkaznico,
št. 64080422, izdala Fakulteta za
elektrotehniko. gnv-317850
Šmid Tomaž, Sojerjeva ulica 44, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 63090109, izdala
Fakulteta za računalništvo in informatiko v
Ljubljani. gnk-317861
Tramper d.o.o. Ilirska Bistrica, Ulica
Nikola Tesla 3a, Ilirska Bistrica, licenco št.
GE002506/00600/044, za vozilo Mercedez
Benz 1848, z reg. oznako KP DA-829.
gnu-317851
Univerza v Ljubljani Filozofska fakulteta
kot izdajatelj javnoveljavno listino, potrdilo
o uspešno končanem izpopolnjevanju
strokovne izobrazbe, izdano na ime Zarinka
Snoj Verbovšek, dne 6. 12. 2006 s številko
PAI-1702/2006. Ob-1197/11
Varuna
d.o.o.,
Žolgarjeva
ulica
12, Maribor, nalepko za taxi tablo za
vozilo z registrsko tablo št. MB MS-750.
gnm-317871
Volaj Klara, Jamnikarjeva 23, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 01010156, izdala
Pedagoška fakulteta. gnm-317809
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