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Javni razpisi
Št. 6131-1/2011/3
Ob-1487/11
Na podlagi 81. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5 in 36/08),
Proračuna Republike Slovenije za leto 2010
(Uradni list RS, št. 99/09), Zakona o izvrševanju proračuna RS za leti 2010 in 2011
(Uradni list RS, št. 99/09) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, 50/07) minister za
šolstvo in šport objavlja
javni razpis
za sofinanciranje otroške, mladinske
in strokovne periodike
v Republiki Sloveniji v letu 2011
1. Neposredni uporabnik proračunskih
sredstev: Ministrstvo za šolstvo in šport
Republike Slovenije, Masarykova 16, 1000
Ljubljana (ministrstvo).
2. Predmet javnega razpisa:
Predmet razpisa je sofinanciranje:
A. strokovnih periodičnih publikacij, ki so
pomembne za razvoj vzgoje in izobraževanja,
B. otroških in mladinskih periodičnih publikacij, ki so pomembne za razvoj vzgoje in
izobraževanja.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji vlog:
3.1. Na javni razpis se lahko prijavijo nepridobitne organizacije na področju vzgoje
in izobraževanja, ki izdajajo periodične publikacije (v nadaljnjem besedilu: revije) in
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da je revija vpisana v razvid medijev skladno z 12. členom Zakona o medijih
(Uradni list RS, št. 110/06 – UPB1) oziroma
je vložila vlogo za vpis v razvid medijev,
– da revija izhaja v nakladi najmanj 400
izvodov na številko,
– da letno izidejo vsaj 3 številke,
– da je uredniški program revije skladen
s cilji vzgoje in izobraževanja, opredeljenimi
v Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07
– UPB5),
– da revija izhaja v Republiki Sloveniji in
v slovenskem jeziku (v primeru znanstvenih
člankov mora biti v slovenskem jeziku vsaj
polovica obsega vsake številke revije),
– da revija do dneva objave razpisa izhaja najmanj eno neprekinjeno leto,
– da revija izhaja v tiskani obliki,
– da ima revija zagotovljen stalni prihodek od naročnine ali članarine oziroma
prodaje revije,
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– revija objavlja kontinuirane rubrike in
– ima založnik poravnane vse pogodbene obveznosti do Ministrstva za šolstvo in
šport iz predhodnih razpisov za sofinanciranje otroške, mladinske in strokovne periodike v Republiki Sloveniji.
3.2. Dodaten pogoj za otroško in mladinsko periodiko: v posamezni številki revije oglasni prostor ne sme presegati 10
odstotkov celotnega obsega številke (oglaševalske vsebine določa 46. člen Zakona
o medijih).
4. Merila za izbor prejemnikov sofinanciranja:
Merila in postopek za izbor revij so naslednja:
4.1. za otroško in mladinsko periodiko:

4.1.1. uporabnost revije v vzgojno izobraževalni praksi (v vrtcu, pri in ob pouku)

20 točk

4.1.2. vsebinska pestrost revije pri razvijanju različnih znanj, veščin in spretnosti otrok in mladostnikov

10 točk

4.1.3. ustreznost revije razvojni stopnji otrok in mladostnikom, ki jim je namenjena

10 točk

4.1.4. vsebinska kakovost revije (razvidnost strokovnega izbora prispevkov)

20 točk

4.1.5. estetska kakovost revije – z izborom ilustracij in drugega slikovnega gradiva skrbi za razvijanje in bogatenje likovne
in estetske občutljivosti mladih (razvidnost strokovnega izbora prispevkov)

10 točk

4.1.6. razširjenost revije (prodana naklada in delež pokritosti ciljne skupine bralcev)

10 točk

4.1.7. odmevnost projektov revije (javne razprave, natečaji, spletna stran)

5 točk
(skupaj največ 85 točk)

4.2. za strokovno periodiko:
Merila in postopek za izbor za strokovno
periodiko so naslednja:

4.2.1. aplikativnost revije za vsakdanjo vzgojno-izobraževalno prakso

20 točk

4.2.2. revija vsebinsko zagotavlja pluralnost vednosti (različne znanstvene paradigme, smeri in teoretični tokovi)

20 točk

4.2.3. skladnost vsebin s cilji vzgoje in izobraževanja

10 točk

4.2.4. raven recenzentskih meril za objavo prispevkov

10 točk

4.2.5. prepoznavnost in reference (citiranost) revije v slovenskem vzgojno-izobraževalnem prostoru

10 točk

4.2.6. razširjenost revije (prodana naklada in delež pokritosti ciljne skupine bralcev)

10 točk

4.2.7. odmevnost projektov revije (javne razprave, natečaji, spletna stran)

5 točk
(skupaj največ 85 točk)

Po opravljeni oceni ekspertna skupina
izloči tiste mladinske oziroma strokovne revije, ki so po merilih iz 4. točke dosegle
skupaj manj kot 51 točk, in tiste revije, ki pri
kateremkoli posameznem merilu iz 4. točke
niso dosegle nobene točke. Višina odobrenih sredstev za posamezno vlogo je odvisna
od skupne višine prejetih točk tistih predlagateljev vlog, ki so dosegli vsaj 51 točk.
Korigiranje točk poteka po opisni vrednostni lestvici (kategorije) in na način, ki je
naveden v razpisni dokumentaciji.
5. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina sredstev tega razpisa
znaša 150.000 evrov:
– okvirno 120.000 evrov za sofinanciranje strokovnih periodičnih publikacij in
– okvirno 30.000 evrov za sofinanciranje otroških in mladinskih periodičnih publikacij.
Sredstva so v proračunu za leto 2011
zagotovljena na postavki 7097 – strokovna
literatura.
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6. Rok, do katerega morajo biti porabljena dodeljena sredstva: otroške, mladinske
in strokovne revije, ki bodo sofinancirane
po tem razpisu, morajo biti izdane do 31. 12.
2011, zahtevki za izplačilo subvencije pa
posredovani do 15. 10. 2011.
7. Vloga za razpis
Vloga za razpis mora vsebovati:
7.1. pravilno in v celoti izpolnjen ter podpisan prijavni obrazec MŠŠ SOMP/2011
7.2. obvezne priloge I.:
1. potrjen uredniški program za leto
2011 z zapisnikom seje uredniškega odbora, na kateri je bil program sprejet;
2. predračun tiskarne, ki mora vsebovati vse tehnične podatke, ki vplivajo na
ceno revije; iz predračuna mora biti razvidna
cena tiska na izvod revije;
3. opis recenzentskih meril za objavo
prispevkov v reviji (velja samo za strokovne
revije).
7.3. obvezne priloge II. (velja le za revije, ki v letu 2010 niso prejemale subvencije
MŠŠ):
1. po en izvod zadnjih dveh številk,
izdanih v letu 2010,
2. dokazilo o vpisu v razvid medijev
(del prijavnega obrazca) in
3. recenzija o ustreznosti revije glede
na področje, ki ga revija pokriva, oddana na
obrazcu za recenzente, ki je del prijavnega
obrazca. Recenzent mora biti strokovnjak
z znanstvenim nazivom s področja, ki ga
pokriva revija, in ne sme biti član uredništva
ne uredniškega odbora revije;
8. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev, način predložitve vlog ter opremljenost vlog
8.1. Rok za predložitev vlog in način predložitve ne glede na način dostave:
Vloge morajo v zapečateni ovojnici na
glede na način dostave prispeti v vložišče
Ministrstva za šolstvo in šport (na naslov
Ministrstvo RS za šolstvo in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana) do petka,
18. marca 2011, do 14. ure (velja tudi priporočena pošiljka, s poštnim žigom do vključno
18. 3. 2011).
8.2. Opremljenost vloge – obvezne oznake na ovojnici:
– vidna označba: »Ne odpiraj – vloga
na javni razpis za subvencioniranje otroške, mladinske in strokovne periodike v letu
2011: sklic na številko 6131-1/2011«,
– naslov ministrstva in
– naslov vlagatelja.
8.3. V vsaki poslani pošiljki je lahko le
po ena vloga.
8.4. Nepravilno označene ali nepravilno
izpolnjene vloge ter vloge, ki niso oddane
v roku, bo komisija v postopku odpiranja
vlog zavrnila in jih vrnila predlagatelju vloge.
9. Odpiranje vlog: postopek javnega razpisa in odpiranje vlog, prispelih na razpis,
vodi Strokovna komisija za izvedbo javnega
razpisa. Odpiranje vlog za dodelitev sredstev bo dne 21. 3. Glede na pričakovano veliko število vlog odpiranje vlog ne bo javno.
10. Rok, v katerem bodo predlagatelji vlog obveščeni o izidu javnega razpisa: predlagatelji vlog bodo o izidu javnega
razpisa obveščeni v roku 45 dni od dneva
odpiranja vlog.
11. Razpisna dokumentacija in informacije o razpisni dokumentaciji:
11.1. Razpisna dokumentacija obsega:
– podatke o razpisu,
– postopek in merila za izbor revij,

in

– opis vloge na razpis,
– vzorec pogodbe,
– vzorec zahtevka za izplačilo,
– vzorec vmesnega/končnega poročila

– prijavni obrazec MŠŠ SOMP/2011.
11.2. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo v vložišču Ministrstva RS za
šolstvo in šport, Masarykova 16, 1000 Ljub
ljana, ali poiščejo na domači spletni strani
MŠŠ (http://www.mss.gov.si).
11.3. Dodatne informacije: vse dodatne
informacije lahko zainteresirani dobijo pri
Tonetu Vrhovniku Straki, na Ministrstvu RS
za šolstvo in šport, Masarykova 16, Ljub
ljana, osebno ali po tel. 01/400-57-20, vsak
delavnik, od 9. do 13. ure.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 430-1001/2010/30
Ob-1437/11
Ministrstvo za notranje zadeve objavlja izbor programov oziroma izid javnega
razpisa za izvajanje programov pomoči pri
vključevanju oseb z mednarodno zaščito,
št. 430-1001/2010, ki se financira iz Evropskega sklada za begunce in sredstev Ministrstva za notranje zadeve, objavljenega v Uradnem listu Republike Slovenije,
št. 69/10, pod objavo št. 5417/10, z dne
27. 8. 2010, in na spletni strani Ministrstva
za notranje zadeve.
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje
zadeve, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izvajanje
programov pomoči pri vključevanju oseb
z mednarodno zaščito v letih 2011, 2012 in
2013, ki obsega naslednje sklope:
Sklop 1: Program pomoči pri učenju slovenskega jezika in seznanjanja s slovensko
zgodovino, kulturo in ustavno ureditvijo;
Sklop 2: Program psihosocialne pomoči
mladoletnim osebam z mednarodno zaščito
in drugim ranljivim osebam;
Sklop 3: Program osveščanja širše javnosti o pomenu vključevanja oseb z mednarodno zaščito v slovensko družbo s poudarkom na vzpodbujanju medkulturnega
dialoga;
Sklop 4: Program izobraževanja za izboljšanje zaposlitvenih možnosti oseb
z mednarodno zaščito;
Sklop 5: Program pomoči pri urejanju
življenjskih situacij.
3. Izid javnega razpisa po posameznih
sklopih, izbrani prijavitelji ter vrednost izbranih programov
Javni razpis za Sklop 1 – Program pomoči pri učenju slovenskega jezika in seznanjanja s slovensko zgodovino, kulturo in
ustavno ureditvijo, ni uspel.
Za Sklop 2 – Program psihosocialne pomoči mladoletnim osebam z mednarodno
zaščito in drugim ranljivim osebam, je izbrana vloga prijavitelja Slovenska filantropija – Združenje za promocijo prostovoljstva,
v skupni vrednosti 66.999,00 EUR.
Za Sklop 3 – Program osveščanja širše
javnosti o pomenu vključevanja oseb z mednarodno zaščito v slovensko družbo s poudarkom na vzpodbujanju medkulturnega dialoga, je izbrana vloga prijavitelja Makroskop
d.o.o., v skupni vrednosti 70.000,00 EUR.
Za Sklop 4 – Program izobraževanja
za izboljšanje zaposlitvenih možnosti oseb
z mednarodno zaščito, je izbrana vloga pri-
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javitelja Racio Social, Zavod za razvoj socialnih in zaposlitvenih programov, v skupni
vrednosti 49.992,18 EUR.
Za Sklop 5 – Program pomoči pri urejanju življenjskih situacij, je izbrana vloga
prijavitelja Slovenska filantropija – Združenje za promocijo prostovoljstva, v skupni
vrednosti 50.000,00 EUR.
4. Vir sredstev, iz katerih se programi financirajo: sredstva za izvajanje predmetnega javnega razpisa so zagotovljena s strani
Evropskega sklada za begunce in sredstev
Ministrstva za notranje zadeve.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 430-849/2010/51
Ob-1453/11
Ministrstvo za notranje zadeve objavlja
izbor programov oziroma izid javnega razpisa, št. 430-849/2010, za izvajanje programov vzpodbujanja medkulturnega dialoga
z državljani tretjih držav in programa informiranja državljanov tretjih držav o možnostih
udeležbe v programih vključevanja v slovensko družbo, objavljenega v Uradnem listu
Republike Slovenije, št. 66/10, pod objavo
št. 5102/10, z dne 13. 8. 2010, in na spletni
strani Ministrstva za notranje zadeve
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje
zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izvajanje
programov vzpodbujanja medkulturnega
dialoga z državljani tretjih držav na različnih področjih vsakdanjega življenja v letih
2011 in 2012 in programa informiranja državljanov tretjih držav o možnostih udeležbe
v programih in pomembnosti vključevanja
v slovensko družbo, ki obsega naslednje
sklope:
– Sklop 1: Program vzpodbujanja medkulturnega dialoga v Ljubljani,
– Sklop 2: Program vzpodbujanja medkulturnega dialoga v Mariboru,
– Sklop 3: Program vzpodbujanja medkulturnega dialoga v Celju,
– Sklop 4: Program vzpodbujanja medkulturnega dialoga v Kranju,
– Sklop 5: Program vzpodbujanja medkulturnega dialoga v Novem mestu,
– Sklop 6: Program vzpodbujanja medkulturnega dialoga v Kopru,
– Sklop 7: Program informiranja državljanov tretjih držav o možnostih udeležbe v programih vključevanja v slovensko
družbo.
3. Izid javnega razpisa po posameznih
sklopih, izbrani prijavitelji ter vrednost izbranega programa
Za sklop 1: Program vzpodbujanja medkulturnega dialoga v Ljubljani je bila izbrana vloga prijavitelja Slovenska filantropija,
v vrednosti 50.064,00 EUR.
Za sklop 2: Program vzpodbujanja medkulturnega dialoga v Mariboru je bila izbrana vloga prijavitelja Društvo Afriški center,
v vrednosti 48.750,00 EUR, vendar s prijaviteljem pogodba ni bila sklenjena, ker je le-ta
odstopil od podpisa pogodbe.
Za sklop 3: Program vzpodbujanja medkulturnega dialoga v Celju je bila izbrana
vloga prijavitelja Racio Social, v vrednosti
47.235,48 EUR.
Za sklop 4: Program vzpodbujanja medkulturnega dialoga v Kranju je bila izbrana vloga prijavitelja Društvo Afriški center,
v vrednosti 47.750,00 EUR, vendar s prijaviteljem pogodba ni bila sklenjena, ker je le-ta
odstopil od podpisa pogodbe.
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Za sklop 5: Program vzpodbujanja medkulturnega dialoga v Novem mestu je bila izbrana vloga prijavitelja Društvo za razvijanje
prostovoljnega dela Novo mesto, v vrednosti
47.750,00 EUR.
Za sklop 6: Program vzpodbujanja medkulturnega dialoga v Kopru je bila izbrana vloga prijavitelja Društvo Afriški center,
v vrednosti 47.750,00 EUR, vendar s prijaviteljem pogodba ni bila sklenjena, ker je le-ta
odstopil od podpisa pogodbe.
Za sklop 7: Program informiranja državljanov tretjih držav o možnostih udeležbe v programih vključevanja v slovensko
družbo je bila izbrana vloga prijavitelja
Mens Mentis Murska Sobota, v vrednosti
57.901,20 EUR.
4. Vir sredstev, iz katerih se programi
financirajo: sredstva za izvajanje predmetnega javnega razpisa so za sklope od 1 do
7 zagotovljena s strani Evropskega sklada
za vključevanje državljanov tretjih držav in
sredstev Ministrstva za notranje zadeve.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 1811-11-0078
Ob-1540/11
Na podlagi Zakona o mednarodnem
razvojnem sodelovanju (Uradni list RS, št.
70/06), Resolucije o mednarodnem razvojnem sodelovanju Republike Slovenije za
obdobje do leta 2015 (Uradni list RS, št.
73/08), Zakona o izvrševanju proračunov
Republike Slovenije za leti 2011 in 2012
(Uradni list RS, št. 96/10) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08)
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike
Slovenije objavlja
javni razpis
za sofinanciranje projektov
nevladnih organizacij s področja
mednarodnega razvojnega sodelovanja
in mednarodne humanitarne pomoči
v letih 2011, 2012 in 2013
1. Ime in sedež organa, ki dodeljuje sredstva: Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije, Prešernova cesta 25, 1000
Ljubljana (v nadaljevanju Ministrstvo).
2. Predmet razpisa
Ministrstvo s tem razpisom vabi nevladne
organizacije v Sloveniji, da aktivno sodelujejo pri izvajanju mednarodnega razvojnega
sodelovanja in humanitarne pomoči.
Predmet tega razpisa je sofinanciranje
razvojnih in humanitarnih projektnih dejavnosti nevladnih organizacij Republike Slovenije v državah prejemnicah uradne razvojne
pomoči za 5 sklopov.
Nevladne organizacije (v nadaljevanju
NVO) so pomemben element izvajanja mednarodnega razvojnega sodelovanja. Aktivnosti NVO pogosto omogočajo doseganje
rezultatov na geografskih področjih in v sredinah, ki jih drugi viri in orodja mednarodnega razvojnega sodelovanja ne dosežejo. Posebna vrednost razvojnega sodelovanja, ki
ga izvajajo NVO, se kaže v neposrednih povezavah, ki se oblikujejo med NVO države,
ki nudi razvojno pomoč, in NVO partnerske
države prejemnice razvojne pomoči.
V okviru razvojnega sodelovanja skozi
projekte NVO Ministrstvo promovira neposredno interakcijo z državami v razvoju, povečuje poznavanje razmer in potreb držav v
razvoju ter z razpisi krepi podporo tovrstnemu sodelovanju. Projekti NVO predstavljajo
pomemben element bilateralnega razvojnega sodelovanja.
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Projekti, s katerimi želijo NVO kandidirati na javnem razpisu, morajo biti v skladu
s prioritetami slovenske politike razvojnega
sodelovanja, ki so opredeljene v Zakonu
o mednarodnem razvojnem sodelovanju (v
nadaljevanju ZMRS) in Resoluciji o mednarodnem razvojnem sodelovanju Republike
Slovenije za obdobje do leta 2015 (Uradni
list RS, št. 73/08,v nadaljevanju Resolucija).
V omenjenem okviru se prednostno izpostavljajo teme:
1. dobro upravljanje ter krepitev pravne države s poudarkom na spoštovanju
človekovih pravic in zagotavljanja enakih
možnosti (s poudarkom na spoštovanju človekovih pravic žensk in otrok ter izobraževanju),
2. varovanje okolja s poudarkom na
trajnostnem upravljanju z vodami,
3. krepitev enakosti spolov.
Upoštevajoč mednarodne okvire slovenskega razvojnega sodelovanja, se s tem
razpisom spodbuja aktivnosti nevladnih organizacij za uresničevanje razvojnih ciljev
tisočletja Združenih narodov (v nadaljevanju
MDG), predvsem ciljev: 1, 2, 3, 4 in 7. Podrobnejše informacije o MDG so dostopne
na spletnem naslovu: http://www.milenijskicilji.si/.
Prostovoljstvo je ena od ključnih razsežnosti aktivnega državljanstva in demokracije, s katero se uresničujejo vrednote,
kot sta solidarnost in nediskriminacija, in
ki prispeva k blaginji posameznikov ter k
usklajenemu razvoju družbe. Prostovoljstvo
ima tri pomembne vidike: gospodarski – z
odpiranjem delovnih mest, socialni – kot
prispevek k opredelitvi socialne politike in
s tem k družbenemu napredku, ter politični
vidik – v smislu krepitve demokracije, državljanstva in državljanske udeležbe. Leto
2011 je Evropsko leto prostovoljstva, zato
Ministrstvo NVOje s tem razpisom spodbuja, da pri pripravi projektnih predlogov v
največji možni meri upoštevajo pomen prostovoljstva za doseganje razvojnih ciljev na
prednostnih področjih razpisa.
Projekti, ki bodo kandidirali na razpisu,
morajo biti trajnostno naravnani, morajo biti
kvalitetni, inovativni ter morajo v vseh fazah (priprava in izvedba) v največji možni
meri vključevati človekove pravice, enakost
spolov in prostovoljstvo. Pri posameznih
državah oziroma regijah, na katere se nanaša razpis, so poleg ključnih prioritetnih
tem izpostavljene še konkretnejše teme za
projekte.
A. Razvojni projekti v državah Zahodnega Balkana
Zahodni Balkan ostaja prioritetno področje interesa in delovanja Republike Slovenije. Izhajajoč iz spoznanja o soodvisnosti
naše varnosti in blagostanja z razmerami v
regiji naš odnos do držav Zahodnega Balkana označuje velika naklonjenost, pripravljenost pomagati in iskrena želja prispevati
k stabilnosti ter gospodarskemu in družbenemu razvoju držav v najbližji soseščini, s
katerimi nas povezuje tudi skupna zgodovina, kultura in jezikovna sorodnost. Da bi
bile dejavnosti Republike Slovenije na Zahodnem Balkanu bolj sistematične, so bile
oblikovane smernice za delovanje Republike Slovenije do Zahodnega Balkana, leta
2010 pa je bila sprejeta tudi deklaracija o
Zahodnem Balkanu, ki na simbolični ravni
potrjuje zavezanost Republike Slovenije k
sodelovanju, pomoči in razvoju regije Zaho-

dnega Balkana. Med ostalimi zavezami, ki
izhajajo iz deklaracije, je izpostavljena tudi
vloga civilne družbe v procesih, usmerjenih
v razvoj držav regije.
Republika Slovenija si bo skladno s potrebami držav prizadevala za koordinirano
in učinkovito izvajanje mednarodne razvojne pomoči v državah Zahodnega Balkana.
Svoje aktivnosti v državah Zahodnega Balkana bo Republika Slovenija osredotočala predvsem na vzpostavljanje in krepitev
družbenih storitev, na področje gospodarskih storitev in javne infrastrukture (energetske in okoljske), na področje človekovih
pravic ter na področje trajnostnega okoljskega razvoja.
Ministrstvo bo predvidoma sofinanciralo
po 1 triletni razvojni projekt v vsaki izmed
držav: Bosni in Hercegovini, Republiki Srbiji,
Republiki Makedoniji, Republiki Kosovo in
Črni gori do skupne višine 500.000 EUR.
Cilji projektov morajo izhajati iz razvojnih
potreb skupnosti.
Posebej se spodbuja projekte, ki bodo
vključevali oziroma povezovali več prioritetno izpostavljenih tematik v posamezni
državi.
A.1. Razvojni projekt v Bosni in Hercegovini
Prednost bodo imeli ekološko naravnani
projektni predlogi, usmerjeni v ozaveščanje
javnosti pri ravnanju z odpadki in pravice do
čiste pitne vode na lokalni ravni. Projekti, ki
se prijavljajo, naj vključujejo:
– Inovativen in vsestranski pristop: inovativni in lokalno relevantni pristopi oziroma
aktivnosti. Projekt prispeva k oblikovanju
ukrepov v okviru lokalnih načrtov ter strategij
na področju ravnanja z odpadki. Naslavlja
vse lokalno relevantne ciljne skupine (tako
civilno družbo kot tudi lokalne strukture, po
potrebi pa tudi vladne in regionalne).
– Lokalno lastništvo in vključenost: projekt na primeren in učinkovit način vključi
lokalne NVO ter druge relevantne lokalne
deležnike, kot npr. organe lokalne uprave.
– Praktičnost in izvedljivost: projekt je
usmerjen na lokalni nivo. Je ciljno usmerjen, rezultati so merljivi v smislu spremembe
vzorca obnašanja (npr. zavedanje o potrebi za izboljšanje sistema zbiranja odpadkov, ločevanje, reciklaža). Kažejo se tudi v
povečani javni zavesti in odgovornosti gospodinjstev za ravnanje z odpadki. Rezultati pripomorejo k vzpostavitvi integriranega
sistema ravnanja z odpadki (k potrošnikom
naravnane in stroškovno učinkovite občinske storitve ravnanja z odpadki, ki temeljijo
na učinkoviti organizaciji in managementu,
učinkoviti rabi tehničnih in finančnih virov,
jasno opredeljenih odgovornostih ter učinkovitih okoljskih, socialnih, sanitarnih in ekonomskih principih).
– Mreženje (»networking«): projekt vključuje dobre prakse in pozitivne izkušnje iz
Slovenije oziroma iz regije. Upošteva ne
samo nacionalne, regionalne in lokalne,
ampak tudi širše regijske že potekajoče
ali načrtovane aktivnosti. Skozi izmenjavo
izkušenj in strukturne rešitve na lokalni in
državni ravni, izobraževalne modele in kurikulume se spreminja vzorec obnašanja širše
javnosti.
– Trajnost: projekt vsebuje elemente, ki
bodo zagotavljali trajnost aktivnosti tudi po
zaključku samega projekta. Trajnost naj se
zagotavlja tudi preko usposabljanj lokalnih
NVO v Bosni in Hercegovini za izvajanje aktivnosti s področja ozaveščanja javnosti.
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Ministrstvo bo predvidoma sofinanciralo
1 triletni projekt do višine 100.000 EUR.
A.2. Razvojni projekt v Republiki Srbiji
Prednost bodo imeli projektni predlogi,
usmerjeni v enega ali več naslednjih področij:
Trajnostni razvoj s poudarkom na varstvu okolja, predvsem na ravnanju z odpadki in vodami:
Projekt naj bo usmerjen v spremembo
vzorca obnašanja širše javnosti glede varstva okolja, ravnanja z odpadki in varstva
voda. Predstavlja naj prispevek pri vzpostavljanju integralnega sistema upravljanja
z odpadki, ki temelji na povečanju količine zbranih odpadkov, zmanjšanja količine
odpadkov pri viru njihovega nastanka ter
razvoju reciklaže.
Trajnost rezultatov projekta naj se kaže v
spremembi vzorca obnašanja širše javnosti,
čistem okolju in s tem večji kvaliteti življenja,
v posrednem prispevku k oblikovanju novih
delovnih mest.
Medetnični dialog pri osnovnošolski in
srednješolski mladini na etnično mešanih
področjih južne in/ali jugozahodne Srbije:
Med šolajočimi se otroci in mladostniki
se pogosto pojavljajo različne oblike nasilja
in napetosti, ki se odražajo kot fizično nasilje in psihično nasilje (žalitve, ponižanja,
diskriminacija, zanemarjanje, trpinčenje).
Posledice vseh oblik nasilja in napetosti,
s katerimi se soočajo otroci in mladostniki, škodijo njihovemu osebnemu razvoju in
družbenim odnosom.
Tovrstne oblike vedenja bi morale biti
popolnoma netolerirane, tako s strani otrok,
kot tudi učiteljev in drugih socializatorjev, ki
bi morali opredeliti sprejemljivo in nesprejemljivo vedenje v šoli kot tudi zunaj nje, ter
promovirati nediskriminacijo in medsebojno
spoštovanje ne glede na spol, raso, nacionalnost in versko prepričanje.
Tovrstne aktivnosti so v postkonfliktnih
in etnično mešanih območjih – kamor sodi
tudi Republika Srbija – bistvenega pomena
za preprečevanje nadaljnjih konfliktov in
oblikovanje pozitivnega ozračja za trajnostni razvoj multietnične družbe ter promocijo človekovih pravic. Pri tem je še toliko
bolj pomemben sistematični pristop, ki se
bo problematike lotil »od spodaj navzgor«
in na ta način stimuliral ozaveščenost o
človekovih pravicah, motiviral aktivno vlogo
različnih etničnih skupin in civilne družbe
kot celote.
Projekt naj se izvaja na šolah, ki se nahajajo na etnično mešanih območjih južne in/ali jugozahodne Srbije. Spodbuja naj
medsebojno strpnost in sodelovanje. Vključuje naj tako učence/dijake in učitelje, kot
tudi psihologe in druge strokovne delavce,
starše ter ostale socializatorje, kot aktivne
sodelujoče pri promociji medetničnega dialoga. Od vlagateljev se pričakuje inovativen
in kulturno prilagojen pristop k tematiki.
Ministrstvo bo predvidoma sofinanciralo
1 triletni projekt do višine 100.000 EUR.
A.3. Razvojni projekt v Črni gori
Prednost bodo imeli projektni predlogi,
usmerjeni v enega ali več naslednjih področij:
Trajnostni razvoj s poudarkom na varstvu okolja, predvsem na ravnanju z odpadki in vodami:
Črna gora je v ustavi opredeljena kot
ekološka država. Prizadeva si za spoštovanje ključnih principov trajnostnega razvoja
in varstva okolja, zagotavljanje univerzalne

pravice za zdravo življenjsko okolje in kot
vsesplošno obvezo postavlja zaščito in izboljšanje okolja. Nacionalni okoljski program
določa ključne naloge in prioritete za zaščito
okolja in za krepitev črnogorskega zakonodajnega in institucionalnega okvira.
Eden večjih problemov Črne gore na
tem področju so odpadki. Kljub določenemu napredku, ki ga je v svojem analitičnem
poročilu v letu 2010 zabeležila Evropska
komisija, je pred Črno goro še veliko dela,
povezanega z implementacijo zakonodaje
ter vzpostavitvijo potrebnih kapacitet.
Kot pomemben del teh prizadevanj je
mogoče razumeti tudi aktivnosti, usmerjene
v kampanje za dvigovanje zavesti javnosti o
pomenu trajnostnega razvoja s poudarkom
na varstvu okolja, predvsem ravnanju z odpadki in vodo.
Projekt naj predstavlja prispevek pri
vzpostavljanju integralnega sistema upravljanja z odpadki, ki temelji na povečanju
količine zbranih odpadkov, zmanjšanja količine odpadkov pri viru njihovega nastanka,
ter razvoju reciklaže. Projekt naj predstavlja tudi ustrezen prispevek pri reševanju
problematike odlagališč odpadkov. Trajnost
rezultatov projekta naj se kaže v spremembi vzorca obnašanja širše javnosti, čistem
okolju in s tem večji kvaliteti življenja, v posrednem prispevku k oblikovanju novih delovnih mest.
Promocija nediskriminacije, enakost spolov:
Vlada Črne gore je sprejela vrsto zakonov in pravnih aktov, usmerjenih v odpravo
vseh oblik diskriminacije. V praksi so še vedno močno zasidrani diskriminatorni vzorci
do določenih kategorij prebivalcev, kot npr.
do pripadnikov določenih etničnih skupin,
invalidnih oseb in oseb drugačne spolne
usmerjenosti. Evropska komisija je v analitičnem poročilu v letu 2010 zabeležila nezadostnost kampanj, usmerjenih v dvigovanje
zavesti za promocijo nediskriminacije.
Pravice žensk so zagotovljene z ustavo,
sprejeta pa sta bila zakon o enakosti spolov
in relevanten akcijski načrt. Z zakonom zagotovljene pravice bi bilo potrebno dodatno
promovirati, saj je v praski še vedno zaznati
odstopanja (še posebej v ruralnih območjih).
Ženske se z neenakim položajem v družbi
soočajo na različnih področjih in so pogosto
izpostavljene tudi družinskemu nasilju.
Projekt naj prispeva k spoštovanju enakosti spolov in promovira nediskriminacijo
za vse socialne in etnične skupine v državi.
Projekt naj pomeni prispevek k prizadevanjem za učinkovito implementacijo zakonodajnega okvira Črne gore o nediskriminaciji
in enakosti spolov ter naj bo usmerjen v
spreminjanje miselnega vzorca širše družbe. Od vlagateljev se pričakuje inovativen in
kulturno prilagojen pristop k tematiki.
Ministrstvo bo predvidoma sofinanciralo
1 triletni projekt do višine 100.000 EUR.
A.4. Razvojni projekt v Republiki Makedoniji
Prednost bodo imeli projektni predlogi,
usmerjeni v enega ali več naslednjih področij:
Medetnični dialog pri osnovnošolski in
srednješolski mladini na območjih z etnično
mešanim prebivalstvom:
Makedonsko družbo poleg večinskega
makedonskega prebivalstva sestavljajo tudi
albanska, turška in druge manjšine. Projekt
naj izhaja iz predpostavke, da sprejemanje drugačnosti in razlik vodi do sodelova-
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nja med različnimi družbenimi skupinami.
Tovrstne aktivnosti so v postkonfliktnih in
etnično mešanih območjih bistvenega pomena za preprečevanje nadaljnjih konfliktov
in oblikovanje pozitivnega ozračja za trajnostni razvoj multietnične družbe ter promocijo
človekovih pravic. Pri tem je še toliko bolj
pomemben sistematični pristop, ki se bo
problematike lotil »od spodaj navzgor« in na
ta način stimuliral ozaveščenost o človekovih pravicah, motiviral aktivno vlogo različnih
etničnih skupin in civilne družbe kot celote.
V okviru medetničnega dialoga je eden –
vsekakor ne izključni – od izzivov tudi družbena in ekonomska integracija Romov, tudi
na evropski ravni.
Trajnostni razvoj s poudarkom na varstvu okolja, predvsem na ravnanju z odpadki in vodami:
Makedonija se – podobno kot nekatere
druge države v regiji – sooča s problemom
trajnega ravnanja s komunalnimi odpadki.
Izvajanje sprejete zakonodaje s področja
upravljanja z odpadki je nezadovoljiva in
neučinkovita. Poleg zaščite javnega zdravja
je čisto okolje predpogoj za uspešen razvoj
turizma, za katerega ima Makedonija zelo
dobra izhodišča in pogoje. Projekti naj bodo
usmerjeni v izobraževanje in osveščanje
otrok in mladine na področju varstva okolja.
S tem se bo začela graditi zavest o pomenu čistega okolja in pomenu ponovne rabe
odpadnih surovin. Tako zasnovan projekt
bo vseboval elemente, ki bodo zagotavljali
trajnost aktivnosti tudi po zaključku samega
projekta.
Ministrstvo bo predvidoma sofinanciralo
1 triletni projekt do višine 100.000 EUR.
A.5. Razvojni projekt v Republiki Kosovo
Prednost bodo imeli projektni predlogi,
usmerjeni v enega ali več naslednjih področij:
Spodbujanje vloge žensk:
Stanje na področju pravic žensk v Republiki Kosovo je v dokumentu Evropske unije
(v nadaljevanju EU) o napredku za leto 2010
izpostavljeno kot področje, kjer je še vedno
premalo napredka. Sprejet je bil zakon o zaščiti pred domačim nasiljem, Urad za enake
možnosti je nadaljeval s pospeševanjem,
promocijo in monitoringom implementacije
programa za enakost spolov. Kot eden od
problemov se npr. beleži pomanjkanje dostopa do sodišč za žrtve domačega nasilja,
neuspešen pregon storilcev teh dejanj, zastaranje pregona storilcev, itd. Poleg tega
tudi same ženske niso ustrezno seznanjene s svojimi pravicami, zato jih pogosto ne
uveljavljajo.
Ker je eden od razvojnih ciljev tisočletja
zagotavljanje enakosti med spoloma in opolnomočenje žensk, naj bo projekt usmerjen v
dosego večje ekonomske in socialne samostojnosti žensk. Od vlagateljev se pričakuje
inovativen, trajnostno naravnan in kulturno
prilagojen pristop k tematiki.
Medetnični dialog v etnično mešanih
okoljih:
Med šolajočimi se otroci se pogosto pojavljajo različne oblike nasilja in napetosti,
ki se odražajo kot fizično nasilje in psihično
nasilje (žalitve, ponižanja, diskriminacija, zanemarjanje, trpinčenje). Vzroke za različne
oblike nasilja je mogoče iskati tudi v slabih medetničnih odnosih v etnično mešanih
okoljih. Posledice vseh oblik nasilja in napetosti, s katerimi se soočajo otroci, nedvomno
škodijo njihovemu osebnemu razvoju.

Stran

322 /

Št.

10 / 18. 2. 2011

Tovrstne oblike obnašanja bi morale biti
popolnoma netolerirane tako s strani otrok
kot tudi učiteljev, ki bi morali opredeliti sprejemljivo in nesprejemljivo vedenje v šolah ter
promovirati nediskriminacijo in medsebojno
spoštovanje ne glede na spol, raso, nacionalnost in versko prepričanje.
Tovrstne aktivnosti so v postkonfliktnih
in etnično mešanih območjih – kamor sodi
tudi Republika Kosovo – bistvenega pomena za preprečevanje nadaljnjih konfliktov
in oblikovanje pozitivnega ozračja za trajnostni razvoj multietnične družbe ter promocijo človekovih pravic, v tem okviru še
posebej tudi otrokovih pravic. Pri tem je še
toliko bolj pomemben sistematični pristop,
ki se bo problematike lotil »od spodaj navzgor« in na ta način stimuliral ozaveščenost o človekovih pravicah, motiviral aktivno vlogo različnih etničnih skupin in civilne
družbe kot celote.
Projekt naj se izvaja na osnovnih šolah,
ki se nahajajo na etnično mešanih področjih
Kosova. Naj spodbuja medsebojno strpnost
in sodelovanje ter prispeva k preprečevanju etnične nestrpnosti med otroci in učitelji.
Vključuje naj tako učence in učitelje, pa tudi
psihologe in druge strokovne delavce, starše in širšo družbo, kot aktivne sodelujoče
pri promociji medetničnega dialoga. Od vlagateljev se pričakuje inovativen in kulturno
prilagojen pristop k tematiki.
Ministrstvo bo predvidoma sofinanciralo
1 triletni projekt do višine 100.000 EUR.
B. Razvojni projekt v Moldovi
Moldova je država v evropski soseščini,
ki ji EU namenja posebno pozornost v okviru Instrumenta Evropske sosedske politike
(ENPI), Slovenija pa v okviru Sporazuma o
razvojnem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Moldove
(Uradni list RS, št. 58/07 z dne 2. 7. 2007).
Na evropski ravni je romska skupnost
obravnavana kot etnična skupina, ki se sooča z največjimi eksistencialnimi težavami,
socialno izključenostjo, diskriminacijo in segregacijo in ima prav na podlagi teh dejstev
poseben status v okviru dokumentov (npr.
Sveta Evrope). Pripadniki romske skupnosti so v drugačnem položaju od pripadnikov ostalih etničnih in narodnih manjšin, saj
njihovih interesov ne varuje nobena matična država. Republika Slovenija tudi zato
v okviru mednarodne skupnosti posveča
potrebno pozornost krepitvi političnih zavez
držav, ko gre za zaščito pripadnikov romske
skupnosti.
Izzivi v zvezi z ureditvijo položaja pripadnikov romske etnične skupnosti se nanašajo na njihovo izobraževanje, bivanjske
pogoje, zaposlitvene možnosti in politično
participacijo.
Pri izboru bodo imeli prednost projekti,
ki so usmerjeni v zagotavljanje pomoči na
področju reševanja romske problematike,
so dolgoročno naravnani ter imajo jasne in
ambiciozne cilje. V tem kontekstu so pomembne izkušnje, ki jih je pridobila Republika Slovenija.
Splošni cilj projekta mora izhajati iz razvojnih potreb skupnosti.
Ministrstvo bo predvidoma sofinanciralo
1 triletni projekt do višine 100.000 EUR.
C. Razvojni projekti v Podsaharski Afriki
Podsaharska Afrika ostaja največji globalni razvojni izziv. Slovenija se je na ravni
EU obvezala, da bo polovico porasta sredstev za mednarodno razvojno sodelovanje
do leta 2015 namenila za podsaharsko Afri-
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ko in s tem odločneje prispevala k uresničevanju MDG.
V skladu z Resolucijo bodo prednost
imeli projektni predlogi, ki bodo prispevali k
uresničevanju MDG na področjih:
Zaščite in dobrobiti otrok:
Zaščita in dobrobit otrok se poskuša doseči predvsem z dosego naslednjih ciljev:
prepoloviti število ljudi, ki živijo z manj kot
enim ameriškim dolarjem na dan; prepoloviti število ljudi, ki trpijo lakoto; zagotoviti,
da bodo vsi otroci kjerkoli in ne glede na
spol lahko zaključili osnovnošolsko izobraževanje; zmanjšati stopnjo smrtnosti otrok
mlajših od pet let; zaustaviti in zmanjševati
širjenje virusa HIV/aidsa; zaustaviti in začeti zmanjševati širjenje malarije ter drugih
bolezni; zmanjšati število ljudi brez dostopa
do pitne vode in osnovnih sanitarij; izboljšati
življenjske razmere prebivalcev barakarskih
naselij.
Ekonomskega in političnega opolnomočenja žensk:
Doseganje ciljev: odpraviti neenakost
med spoloma pri zagotavljanju osnovne in
srednješolske izobrazbe.
Zagotavljanja okoljske varnosti:
Doseganje ciljev: zmanjšati število ljudi brez dostopa do pitne vode in osnovnih
sanitarij; izboljšati življenjske razmere prebivalcev barakarskih naselij.
Podrobnejše informacije o Razvojnih ciljih tisočletja Združenih narodov so dostopne na spletnem naslovu: http://www.milenijski-cilji.si/.
Splošni cilj projekta mora izhajati iz razvojnih potreb skupnosti.
Da bi se zagotovili kvalitetnejši in dolgoročnejši učinki projektov, bo ministrstvo
predvidoma sofinanciralo 4 dvoletne projekte v posamični vrednosti do 50.000 EUR.
Ministrstvo bo predvidoma podprlo 1 projekt
v posamezni državi.
Č. Razvojni projekti v ostalih regijah –
Afganistan
Resolucija predvideva, da se bo okrog
80 odstotkov razpoložljive uradne razvojne pomoči Slovenije usmerilo v programe
oziroma projekte v prioritetnih geografskih
regijah – Zahodni Balkan, Vzhodna Evropa,
Kavkaz in Srednja Azija, Afrika.
Z razpisom želi ministrstvo spodbuditi razvojne aktivnosti nevladnih organizacij tudi
v drugih regijah in državah prejemnicah razvojne pomoči, kot npr. Afganistan oziroma
njena provinca Herat. Tam so kot posebej
ranljiva skupina izpostavljeni begunci oziroma povratniki. Provinca je namreč zaradi
svoje lege in za afganistanske razmere relativno živahnega ekonomskega življenja ter
relativne fizične varnosti prvo pribežališče
za begunce, ki se vračajo iz Irana. Poleg
beguncev, ki se iz Irana vračajo prostovoljno, se Herat sooča tudi z begunci, ki jih Iran
množično vrača v državo preko mejnega
prehoda Islam Qala.
Kljub naporom vladnih in nevladnih mednarodnih organizacij ter afganistanskih oblasti za reintegracijo beguncev v afganistansko družbo, so potrebe za pomoč na tem
področju še vedno zelo velike. Prizadete so
vse starostne skupine, še posebej pa otroci
in ženske. Prisiljeni so v otroško delo, pogosto v zgodnje in prisilne poroke, so lahke žrtve tihotapljenja in trgovine z belim blagom.
Pomoč ranljivim družinam, ki so se vrnile kot
begunci, pri zagotovitvi njihovega preživetja,
je tudi po mnenju UNHCR (United Nations
High Commissioner for Refugees) eden od

ključev za spremembo ekonomskih dejavnikov tveganja za omenjena kršenja človekovih pravic. Pri tem sta ključnega pomena
izobraževanje in usposabljanje za poklice,
ki bodo omogočili ustvarjanje prihodka za
preživetje teh družin.
Prednost bodo imeli projekti, ki bodo
usmerjeni v pomoč in reintegracijo beguncev v afganistansko družbo z izobraževanjem in usposabljanjem. V razvojnih načrtih
države (in province) je izobraževanje mladih
in starejših identificirano kot osnovno dolgoročno orodje za družbeni in gospodarski
napredek. Projekti naj bodo osredotočeni
na kreativne in celovite rešitve pri naslednjih
nalogah:
– razvoj trajnega programa usposabljanja za tržno zanimivo poklicno področje,
– vzpostavitev fizične infrastrukture za
izvajanje programa poklicnega usposabljanja,
– vključitev čim večjega števila beguncev
v procese izobraževanja in usposabljanja (s
posebnim poudarkom na ženskah),
– osveščanje javnosti v Republiki Sloveniji o problematiki.
Splošni cilj projekta mora izhajati iz razvojnih potreb skupnosti.
Ministrstvo bo predvidoma sofinanciralo
1 dvoletni projekt v višini do 70.000 EUR.
D. Projekti humanitarne pomoči v Podsaharski Afriki in na Bližnjem vzhodu
Namen humanitarne dejavnosti je reševati življenja, zmanjšati trpljenje in ohraniti
človekovo dostojanstvo v in po kriznih razmerah, ki jih je povzročil človek, ter ob in
po naravnih nesrečah. Prav tako je namen
humanitarne dejavnosti preprečevati nastanek takih razmer in povečati pripravljenost
nanje oziroma zmanjšati tveganja za njihov
nastanek. Humanitarna dejavnost temelji
na humanitarnih načelih človečnosti, nepristranskosti, nevtralnosti in neodvisnosti.
Slovenske nevladne humanitarne organizacije želimo z razpisom spodbuditi predvsem k razvoju sposobnosti za izvajanje
dejavnosti preprečevanja katastrof oziroma
pripravljenosti na katastrofe ter dejavnosti
pokatastrofne rehabilitacije, pri čimer se lahko nekatere od teh aktivnosti dolgoročno
razvijejo v razvojne projekte. Pri tem želimo
spodbuditi povezovanje slovenskih nevladnih humanitarnih organizacij ter sodelovanje le-teh z nevladnimi humanitarnimi organizacijami drugih držav donatoric.
V skladu z Resolucijo bodo imeli prednost humanitarni projekti, ki bodo usmerjeni
predvsem v zmanjševanje revščine in lakote ter v pomoč otrokom in drugim ranljivim
skupinam.
Ministrstvo bo predvidoma sofinanciralo
do 4 enoletne projekte v skupni višini do
90.000 EUR. V tem okviru bo Ministrstvo
predvidoma sofinanciralo dva projekta v posamični vrednosti do 20.000 EUR in predvidoma dva projekta v posamični vrednosti do
25.000 EUR.
3. Pogoji za prijavo
Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije, ustanovljene na podlagi Zakona
o društvih, Zakona o ustanovah in Zakona
o zavodih (samo zasebni zavodi), humanitarne organizacije, ki imajo uradni sedež na
ozemlju Republike Slovenije in so vpisane v
razvid v skladu z Zakonom o humanitarnih
organizacijah, ter verske skupnosti in njihovi
sestavni deli, ki jim je Urad Vlade Republike
Slovenije za verske skupnosti izdal potrdilo
o pravni osebnosti.
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Za NVO se za potrebe tega razpisa šteje
organizacija civilne družbe, ki je prostovoljna, neodvisna in nepridobitna, s statusom
pravne osebe, ki jo skladno z zakonom ustanovijo fizične ali pravne osebe zasebnega
prava, je ustanovljena in deluje po načelu
svobodne odločitve, deluje po načelu nepridobitnosti, je neodvisna, zlasti od vlade in
drugih organov oblasti, političnih strank in
gospodarskih družb. Namen delovanja mora
presegati interese članstva oziroma mora
biti splošno koristen ali dobrodelen.
NVO, ki se bodo prijavljale na razpis,
morajo izkazati kontinuirano delovanje na
področju mednarodnega razvoja oziroma
nudenja mednarodne humanitarne pomoči ter imeti ustrezne izkušnje in reference
izvedenih projektov, financiranih na podlagi predhodnih javnih razpisov ministrstev v
Republiki Sloveniji, javnih razpisov Evropske komisije oziroma razpisov drugih donatorjev.
Navedeno vlagatelj izkazuje z vsaj dvema projektoma z omenjenih področij ter izobraževanja za razvoj, financiranima iz slovenskih ali drugih javnih sredstev v zadnjih
5 letih. Izkušnje z delovanjem na področju
mednarodnega razvojnega sodelovanja lahko izkaže tudi samo vodja projekta, s katerim se vlagatelj prijavlja na razpis, pri čemer
mora vodja projekta izkazati vodenje vsaj 4
razvojnih projektov v zadnji 5 letih.
Vlagatelj mora pri izvedbi projekta zagotoviti vsaj 10% lastnih sredstev ter izpolnjevati pogoj, da je imel v letu 2009 ali
2010 vsaj 20.000 EUR prihodka iz naslova
pridobljenih donacij.
Spodbuja se sodelovanje in povezovanje
z drugimi slovenskimi nevladnimi organizacijami.
Vloge drugih subjektov, bodisi pravnih
bodisi fizičnih oseb, bodo zavrnjene.
Vlagatelji lahko na razpis prijavijo projekte, ki bodo potekali v naslednjih obdobjih:
– Sklop A: projekti, ki bodo potekali v letih 2011, 2012, 2013 in bodo zaključeni do
1. oktobra 2013;
– Sklop B: projekt, ki bo potekal v letih
2011, 2012, 2013 in bo zaključen do 1. oktobra 2013;
– Sklop C: projekti, ki bodo potekali v
letih 2011, 2012 in bodo zaključeni do 1. oktobra 2012;
– Sklop Č: projekt, ki bo potekal v letih
2011, 2012 in bo zaključen do 1. oktobra
2012;
– Sklop D: projekti, ki bodo potekali v
letu 2011 in bodo zaključeni do 1. oktobra
2011.
4. Merila za ocenjevanje
Postopek ocenjevanja posamezne vloge
bo izveden po naslednjih merilih:
4.1. Kvaliteta predloga (do 50 točk)
4.2. Trajnost rezultatov projekta (do 15
točk)
4.3. Proračun in stroškovna učinkovitost
(do 20 točk)
4.4. Reference in status (do 15 točk).
Sofinancirali se bodo tisti projekti nevladnih organizacij, ki bodo na podlagi ovrednotenja meril iz predhodnega odstavka
tega razpisa pri vsakem sklopu dobili največ točk.
5. Okvirna višina sredstev
Ministrstvo bo za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij na podlagi tega
razpisa v letih 2011, 2012 in 2013 namenilo
skupno okvirno 960.000 EUR, od tega za
sklop A okvirno 500.000 EUR, za sklop B

okvirno 100.000 EUR, za sklop C okvirno
200.000 EUR, za sklop Č okvirno 70.000
EUR, in za sklop D okvirno 90.000 EUR.
Skupna sredstva bodo po dodatnem ključu razdeljena med projektne predloge na
naslednji način:
– Sklop A: predvidoma 5 projektov v državah Zahodnega Balkana – skupna vrednost sredstev: 500.000 EUR v obdobju
2011-2013 (vrednost posameznega projekta
za obdobje 3 let je do 100.000 EUR);
– Sklop B: predvidoma 1 projekt v Moldovi – skupna vrednost sredstev: do 100.000
EUR v obdobju 2011-2013;
– Sklop C: predvidoma 4 projekti v Podsaharski Afriki – skupna vrednost sredstev:
200.000 EUR v obdobju 2011-2012 (vrednost posameznega dvoletnega projekta
znaša do 50.000 EUR);
– Sklop Č: predvidoma 1 projekt v Afganistanu – skupna vrednost sredstev: do
70.000 EUR v obdobju 2011-2012;
– Sklop D: predvidoma do 4 projekti –
skupna vrednost sredstev: do 90.000 EUR v
letu 2011. Vrednost posameznega projekta
znaša do 20.000 EUR (predvidoma 2 projekta) oziroma do 25.000 EUR (predvidoma
2 projekta).
Če po ocenjevanju prispelih projektnih
predlogov ostane določen del sredstev pri
posameznem sklopu ali ključu razpisa nerazdeljen, se lahko ministrstvo odloči prerazporediti nerazdeljena sredstva na druge sklope razpisa oziroma po drugačnem
ključu.
Projekti, ki se financirajo na podlagi tega
razpisa, lahko prejmejo sredstva v višini do
90% vrednosti projekta. Preostalih najmanj
10% finančnih sredstev za izvedbo mora
vlagatelj zagotoviti iz lastnih virov ter ob prijavi o tem predložiti ustrezno izjavo.
V pogodbi o sofinanciranju se ministrstvo
ter vlagatelj lahko dogovorita, da bo projekt
razdeljen v več smiselno zaključenih celot v
obdobju izvajanja projekta, in določita konkretnejše pogoje za fazno financiranje.
6. Rok za oddajo vlog, način predložitve
in opremljenost vlog
Rok za oddajo vlog je 21. marec 2011.
Pisne vloge morajo biti vložene v zaprti ovojnici na naslov Ministrstvo za zunanje zadeve
Republike Slovenije, Sektor za mednarodno
razvojno sodelovanje in razvojno pomoč,
Prešernova cesta 25, 1000 Ljubljana. Vlogo
se lahko vloži osebno v ministrstvo v poslovnem času ministrstva ali po pošti. Osebno
prinesene vloge morajo vlagatelji oddati v
sprejemni pisarni Ministrstva za zunanje zadeve, objekt Mladika, vhod Šubičeva ulica
11, vsak delovni dan med 8. in 15. uro. Če
je vloga poslana po pošti, se šteje, da je
prispela pravočasno, če je poslana priporočeno po pošti zadnji dan roka (poštni žig
21. marec 2011).
Vloga mora biti napisana v slovenskem
jeziku. Vloga mora biti oddana v enem originalnem izvodu, ki je žigosan in podpisan s
strani odgovorne osebe vlagatelja, in v dveh
kopijah, ki ustrezata originalu, dodatni en
skenirani izvod originalne vloge s prilogami
pa v elektronski obliki na CD ali drugem
nosilcu. Priloge k originalnemu izvodu so
lahko predložene kot kopije, ki morajo ustrezati originalu. Vloge in priloge naj ne bodo
vezane s spiralo.
Vlogo je potrebno vložiti v zaprti ovojnici,
ki mora izkazovati popoln naslov vlagatelja
in mora biti označena z napisom »Ne odpiraj
– vloga – razpis NVO 2011-2013«. Vlagatelj
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mora na vlogi jasno označiti, na kateri sklop
se prijavlja.
7. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog bo potekalo 25. marca
2011 v prostorih ministrstva. Vloge bo odpirala in ocenjevala strokovna komisija, ki
jo imenuje minister za zunanje zadeve. Pri
odpiranju bo strokovna komisija ugotavljala
popolnost vlog glede na to, ali so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti. V primeru
vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo komisija v roku 8 dni od odpiranja vlagatelje
pisno pozvala, da vloge dopolnijo. Rok dopolnitve bo predpisala komisija, vendar ne
bo daljši kot 15 dni.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo vložene v roku in na način,
ki je določen v 6. točki razpisa;
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in
drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije in ne bodo
dopolnjene v roku za dopolnitev vloge.
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali
osnovnih pogojev, določenih v besedilu razpisa in razpisne dokumentacije;
– ki ne bodo dosegle zadostnega števila
točk strokovne komisije.
O izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah odloči s sklepom minister za zunanje
zadeve, na podlagi predloga strokovne komisije.
8. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa: vlagatelji, ki
se bodo prijavili na razpis, bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje v
roku 45 dni od začetka odpiranja vlog.
9. Sklenitev pogodb
Ministrstvo bo z organizacijami, izbranimi
na tem razpisu, sklenilo pogodbe o sofinanciranju dejavnosti nevladnih organizacij s
področja mednarodnega razvojnega sodelovanja in mednarodne humanitarne pomoči
v letih 2011, 2012 in 2013. Izbrani izvajalec
se mora na poziv ministrstva k sklenitvi pogodbe odzvati v roku 8 dni. V nasprotnem
primeru se šteje, da je prejemnik odstopil od
svoje vloge za dodelitev sredstev, s katero
se je prijavil na javni razpis.
Zoper sklep o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah je mogoča pritožba. O pritožbi zoper sklep odloča minister za zunanje
zadeve. Vlagatelj pritožbo vloži na ministrstvu v roku 8 dni od prejema sklepa na
način, kot je to določeno v prvem odstavku
točke 6.
O pritožbi bo odločeno s sklepom v roku
15 dni. Sklep, s katerim se odloči o pritožbi
vlagatelja, je dokončen. Vložena pritožba
zoper sklep o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah ne zadrži podpisa pogodb z
izbrano organizacijo.
Vlagatelju, ki mu bodo dodeljena sredstva in za katerega bo ob izteku sklenjene
pogodbe ugotovljeno, da je kršil pogodbena
določila, se bo ob morebitni prijavi na naslednji javni razpis ministrstva le-to upoštevalo
kot negativna referenca.
Izid razpisa je informacija javnega značaja in bo objavljen na spletnih straneh ministrstva, na katerih se nahaja ta razpisna
dokumentacija.
10. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je na voljo na
spletnih straneh http://www.mzz.gov.si/ pod
razdelkom »Javne objave/Razpisi«. V tiskani obliki lahko dokumentacijo naročite na tel.
01/478-66-26, vsak delavnik med 10. in 12.
uro ali na e-naslov: rok.derencin@gov.si.

Stran

324 /

Št.

10 / 18. 2. 2011

Dodatne informacije v zvezi z razpisom
lahko dobite na Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije, Sektor za mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarno
pomoč – kontaktne osebe: Katarina GradičRežen, tel. 01/478-66-25, e-naslov: katarina.gradic@gov.si, in Irena Gril (za sklop
D), tel. 01/478-21-15, e-naslov: irena.gril@
gov.si.
Ministrstvo za zunanje zadeve
Republike Slovenije
Ob-1478/11
Javni razpis
za sofinanciranje zagona podjetij
v subjektih inovativnega okolja
v letu 2011 (P2)
1. Izvajalec javnega razpisa
Izvajalec javnega razpisa je:
Firma: Javni sklad Republike Slovenije
za podjetništvo.
Skrajšana firma: Slovenski podjetniški
sklad.
Sedež: 2000 Maribor, Trubarjeva 11.
Javni razpis je usklajen z Ministrstvom za
gospodarstvo s pogodbo št. SPS-11-6064PF.
2. Pravna podlaga za izvedbo javnega
razpisa
Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju: Sklad) objavlja javni razpis na podlagi Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 102/07 – ZPOP-1),
Zakona o javnih skladih (Uradni list RS,
št. 77/08), Ustanovitvenega akta Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo (Uradni list RS, št. 112/04, 11/07,
43/08, 71/09), Splošnih pogojev poslovanja
Slovenskega podjetniškega sklada (8. 4.
2009 veljavni z dne 3. 9. 2009), Poslovnega in finančnega načrta Slovenskega
podjetniškega sklada za leto 2011 (sklep
Vlade RS, št. 47602-1/2011/3 z dne 13. 1.
2011), Zakona o pomoči za reševanje in
prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (UPB2, Uradni list RS, št. 44/07),
Proračuna Republike Slovenije za leto
2011 (Uradni list RS, št. 99/09 in 96/10),
Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (Uradni
list RS, št. 96/10, v nadaljevanju: ZIPRS
1112), Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02
– ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO,
109/08 in 49/09), Mnenja o shemi »de minimis« pomoči »Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za
obdobje 2007–2013, de minimis« (št. priglasitve: M002-5715334-2007/I), in Programa ukrepov za spodbujanje podjetništva
in konkurenčnosti za obdobje 2007–2013,
sklep Vlade RS št. 31001-1/2007/6,
ter dopolnitvami št. 31001-1/2007/8,
št. 31001-1/2007/13, 31001-1/2007/17,
31001-1/2009/3 in 31001-1/2009/9.
3. Predmet javnega razpisa
Predmet razpisa so subvencije za podjetja v subjektih inovativnega okolja (tehnološki parki, podjetniški inkubatorji in univerzitetni inkubatorji) (v nadaljevanju tudi: SIO),
ki jih razpisuje Slovenski podjetniški sklad (v
nadaljevanju: Sklad) v letu 2011.
Subvencije so namenjene inovativnim
podjetjem. Inovativno podjetje je podjetje,
ki razvija proizvode, procese in storitve ter
se na inovativen način odziva na zahteve
trgov in se osredotoča na reševanje problemov kupcev. Inovativno podjetje je hkrati
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tudi podjetje za katerega je značilna visoka
vsebnost znanja v storitvah ali proizvodih,
potencial hitre rasti, izobrazba in ekspertno znanje zaposlenih in nastop v globalni
tržni niši.
Namen javnega razpisa je uspešen
prenos razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme
in ustvarjanje novih inovativno naravnanih
podjetij s potencialom rasti pri razvoju in
komercializaciji proizvodov, procesov in storitev. S tem želi Sklad podpirati ciljno skupino podjetij, ki je v najbolj občutljivi razvojni
fazi. Njihov razvojni potencial je sicer velik,
brez pravih finančnih sredstev pa je lahko
hitro izgubljen. Še posebej je razpis namenjen podjetjem, ki sodelujejo z institucijami
znanja in/ter podjetjem, za katere je značilna visoka vsebnost znanja v storitvah ali
proizvodih, potencial hitre rasti, izobrazba
in ekspertno znanje zaposlenih, višja dodana vrednost na zaposlenega in nastop
v globalni tržni niši. Subvencije omogočajo
podjetjem, ki ne razpolagajo z zadostnimi
finančnimi sredstvi hitrejši in intenzivnejši
razvoj projektov in s tem izboljšanje finančnega položaja podjetij.
4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
4.1 Splošni pogoji
Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala
in srednje velika podjetja (v nadaljevanju
MSP), ki so organizirana kot gospodarske
družbe ali samostojni podjetniki posamezniki, in delujejo v subjektih inovativnega
okolja.
Za opredelitev MSP se upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe Komisije (ES)
št. 800/2008, z dne 6. 8. 2008. Prilogo 1 Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008, z dne 6. 8.
2008 najdete na spletni strani http://www.
podjetniskisklad.si/index.php?option=com_
content&view=article&id=62&Itemid=82.
Ob tem opozarjamo tudi na drugi odstavek 6. člena Priloge 1 Uredbe Komisije
(ES) št. 800/2008, ki govori o tem, da se za
podjetje, ki ima partnerska podjetja ali povezana podjetja podatki, tudi glede števila
zaposlenih, določijo na podlagi računovodskih izkazov in drugih podatkov podjetja ali
na podlagi konsolidiranih zaključnih računov
podjetja ali konsolidiranih zaključnih računov podjetja, v katerega je podjetje vključeno za namene konsolidacije, če ti obstajajo.
Podatkom se prištejejo podatki za vsako
partnersko podjetje.
Razpis je namenjen ciljnim skupinam A,
B in C.
Ciljna skupina A: Upravičenci so podjetja,
ki delujejo v subjektih inovativnega okolja in
prvič kandidirajo na razpisu P2 za sofinanciranje tega projekta. Podjetja morajo biti
registrirana do vključno 18. 2. 2011 in hkrati
ne smejo biti registrirana več kot 18 mesecev od dneva vložitve vloge.
Med subjekte inovativnega okolja za potrebe tega razpisa se uvrščajo tehnološki
parki, podjetniški inkubatorji in univerzitetni
inkubatorji, ki so vpisani v Evidenco sub
jektov inovativnega okolja, ki jo vodi Javna
agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI).
Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja:
– katerih lastnik je subjekt inovativnega okolja v deležu enakem ali večjem kot
25%,
– kot ciljna skupina A se ne morejo prijaviti podjetja, ki so že uspešno kandidirala, pod ciljno skupino P2A/2010 na javnem

razpisu P2 – sofinanciranje zagona podjetij
v tehnoloških parkih in inkubatorjih v letu
2010,
– ki so v letu 2011 oddala vlogo na razpis
Valor-spodbujanje prenosa znanja (TIA),
– ki opravljajo dejavnost razvrščeno
v naslednja področja, oddelke, skupine in
razrede, skladno z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07
in 17/08):
– področje A – Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo,
– oddelek 05 – Pridobivanje premoga,
– so v težavah na podlagi računovodskih
izkazov za leto 2010 skladno z opredelitvijo
2. člena Zakona o pomoči za reševanje in
prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah.
Podjetje je v težavah:
– v primeru kapitalskih družb, kadar
tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba v zadnjih
dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine
osnovnega kapitala,
– v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami
preteklih let, doseže polovico kapitala, ki je
prikazan v računovodski evidenci in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih, dosegla višino četrtine kapitala, ki je prikazan
v računovodskih izkazih,
– ali je podjetje v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije,
– ki imajo neporavnane obveznosti do
Republike Slovenije,
– ki pridobivajo pomoč po posebnem
programu za reševanje in prestrukturiranje,
– ki so navedena v seznamu podjetij, na
podlagi Sklepa o objavi seznama poslovnih subjektov, (Uradni list RS, št. 43/07 in
spremembe), s katerimi, na podlagi določb
Zakona o preprečevanju korupcije (ZPKor;
Uradni list RS, št. 02/04), ne smejo poslovati
naročniki iz prvega, drugega in tretjega odstavka 28. člena ZPKor,
– ki so v preteklem obdobju 3 let (odobritev sredstev 2008–2010), že dobila državno
pomoč in niso izpolnila finančnih obveznosti
do Sklada.
Skupni znesek pomoči na podlagi pravila
de minimis:
Skupni znesek pomoči, dodeljen istemu
podjetju – upravičencu na podlagi pravila
de minimis ne sme presegati 200.000 EUR
v obdobju treh let od zadnjega prejema takšne pomoči, ne glede na obliko ali namen
pomoči. Omenjeni znesek se zniža na vrednost 100.000 EUR za podjetja, ki delujejo
v cestno prometnem sektorju.
V skladu s 5. točko 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.
Upravičenec za izplačane upravičene
stroške ne sme pridobiti nikakršnih drugih javnih sredstev. V primeru ugotovitve
dvojnega financiranja potrjenega projekta
iz različnih javnih virov, lahko Sklad prekine
izplačevanje sredstev in odstopi od pogodbe ter zahteva vrnitev vseh že izplačanih
sredstev v realni vrednosti vključno z za-
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konskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila.
4.2. Pogoji za sofinanciranje projekta:
– podjetje mora v poslovnem načrtu izkazati zaprto finančno konstrukcijo in razvidno
likvidnost za obdobje 3 let,
– iz poslovnega načrta mora izhajati, da
bo podjetje imelo predvideno poslovanje
z dobičkom po zaključku projekta,
– realiziran mora biti v Republiki Sloveniji,
– razvoj mora potekati v podjetju; izjemoma je mogoče, za področje, ki ga v podjetju ne zmorejo/znajo razvijati, dovoljeno
uporabiti tudi znanje zunanjih strokovnjakov,
institucij in podjetij. To bo tudi ustrezno nižje
točkovano,
– prenos znanja/projekta iz drugega podjetja ni dovoljen,
– rezultat projekta mora biti podrobno
opisan v poročilu o dejansko izvedenih aktivnostih v zvezi s prijavljenim projektom, primerjavo dejanskega stanja projekta s cilji iz
poslovnega načrta in pojasnitvijo odstopanj
v primeru le teh (odstopanja od zaposlitvenega, finančnega, poslovnega, časovnega
vidika…),
– podjetje bo moralo do 31. 7. 2011 imeti
vsaj enega zaposlenega za polni delovni
čas, (nosilec dejavnosti pri s.p. se za potrebe tega razpisa upošteva kot zaposlena
oseba, če je v podjetju zaposlen za polni delovni čas) (zaposleni se bodo preverjali tudi
na dan 31. 8. 2011, tudi na ta dan bo moralo
imeti podjetje vsaj 1 zaposlenega),
– podjetje mora biti v času trajanja sofinanciranja član subjekta inovativnega okolja
(od prijave na razpis do izplačila subvencije). Podjetje mora biti najkasneje do podpisa pogodbe o sofinanciranju s Skladom
tudi fizično prisotno v SIO-ju (subjektu inovativnega okolja), kar dokazuje z najemno
pogodbo.
5. Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje
Vse formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale pogoje za kandidiranje in bodo
skladne z namenom javnega razpisa, bo
ocenila komisija za dodelitev sredstev na
osnovi naslednjih meril:
– kvantitativna (inovativnost, sodelovanje z institucijami znanja, razvoj projekta
v podjetju, tržna naravnanost in potencialni
trgi, lastniki podjetja vlagatelja so/bodo zaposleni v podjetju);
– kvalitativna (ocena na podlagi vsebine
poslovnega načrta in obrazca 1 – mnenje
SIO-ja o podjetju-vlagatelju, ekonomske
upravičenosti operacije glede na situacijo
na trgu, ocena realnosti časovne izvedbe
projekta v treh letih, ocena uspešnega zaključka projekta glede na vložena in razpoložljiva finančna sredstva, zunanja ocena
subjekta inovativnega okolja, po potrebi tudi
osebne predstavitve/intervju vlagatelja, ocena tima za realizacijo projekta).
Natančno razdelana merila s točkovnikom so sestavni del razpisne dokumentacije
(poglavje III Merila za ocenjevanje projekta).
Projekt, ki je prejel 60 ali več točk od možnih 100 točk po kvantitativnih merilih preide
v analizo s kvalitativnimi merili. V primeru,
da je projekt prejel manj kot 60 točk po
kvantitativnih merilih, takoj pridobi negativno
mnenje in ne gre v nadaljnje ocenjevanje
po kvalitativnih merilih, ter ne more pridobiti
sofinanciranja (subvencije) Sklada.

Z analizo po kvalitativnih merilih vloga pridobi pozitivno oziroma negativno mnenje.
Komisija
za
dodelitev
sredstev
poda predlog Upravi Sklada v odločanje za
vse formalno popolne in pravno formalno
ustrezne vloge, s pridobljenim pozitivnim
kot tudi negativnim mnenjem. V primeru,
da pridobi več vlagateljev pozitivno mnenje
pri kvalitativni oceni, kot je na razpolago
razpisanih sredstev, imajo prednost tisti vlagatelji, ki so pridobili več točk v kvantitativni
oceni. V primeru enakega števila točk imajo prednost podjetja, ki so pridobila več točk
pri merilu inovativnost,, nato razvoj tehnologije v podjetju, nato tržna naravnanost in potencialni trgi, nato sodelovanje z institucijami
znanja pri razvoju storitev/projekta.
Uprava Sklada sprejme končno odločitev s sklepom o odobritvi oziroma sklepom
o neodobritvi vloge.
6. Višina sredstev, ki so na razpolago za
javni razpis
Okvirna višina subvencij za ciljne skupine A, B in C v letu 2011 po tem razpisu
znaša 4.100.000 EUR. Sredstva so zagotovljena v Proračunu RS za leto 2011.
7. Upravičeni stroški projekta
Maksimalna višina subvencije za ciljno
skupino P2A je 20.000 EUR.
Upravičeni stroški so:
– stroški izdelave poslovnega načrta,
vendar največ 1.000 EUR (strošek lahko
uveljavljajo samo podjetja, ki so člani sub
jektov, vpisanih v B evidenco subjektov inovativnega okolja, ki jo vodi JAPTI),
– plače zaposlenih v podjetju – I BRUTO,
ki delajo na razvoju; maksimalni upravičen
strošek mesečne plače je bruto 1.600 EUR
na zaposlenega, ki dela na razvoju. Podjetja
upravičen strošek plač dokazujejo s plačilno
listo, Sklad ne upošteva druge oblike izplačil
(avtorske pogodbe, honorarje, drugi dohodki
iz delovnega razmerja idr). Samostojni podjetniki, kot nosilci dejavnosti niso upravičeni
do povračila stroškov plač in prispevkov, ker
si ne izplačujejo plače,
– stroški promocije, vendar največ
2.000 EUR,
– stroški najema opreme za realizacijo
projekta, vendar največ 5.000 EUR,
– stroški najema poslovnih prostorov
v SIO-ju. Za kritje stroškov najemnine lahko
podjetje pridobi maksimalno 6 EUR/m2 (za
podjetja v podjetniških inkubatorjih in tehnoloških parkih) in maksimalno 3 EUR/m2
(za podjetja v univerzitetnih inkubatorjih) in
se izplača na osnovi podatkov iz najemne
pogodbe,
– stroški testiranja in dodatnega usposabljanja,
– materialni stroški, ki so namenjeni razvoju storitev oziroma proizvoda prijavljenega projekta,
– nematerialni stroški v povezavi z razvojem prijavljenega projekta (nematerialni stroški zajemajo pridobivanje posebnih
certifikatov in standardov, zaščito lastnega
znanja-patenti, nakup licenc, stroški nakupa
znanja institucij znanja – univerz in javnih
raziskovalnih zavodov).
Podjetje, ki se bo/je prijavilo na razpis
Inovacijski vavčer (JAPTI) v letu 2011, ne
more uveljavljati nematerialnih stroškov (kot
so pridobivanje posebnih certifikatov in standardov, zaščito lastnega znanja-patenti, nakup licenc, svetovanje).
Zamenjava opreme in storitev v okviru
upravičenih stroškov je možna tudi po sklenitvi pogodbe o sofinanciranju s podjetjem. Za-
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menjava je možna za enakovredno ali boljšo
opremo ali storitev. Še posebej pri tehnološki
opremi (predvsem računalniški), kjer prihaja
do naglih sprememb, je možna zamenjava
upravičenih stroškov že na podlagi prošnje
podjetja in soglasja Sklada. V primeru odobritve drugih sprememb pa bo Sklad sklenil
s podjetjem aneks h pogodbi o sofinanciranju. Podjetje lahko realizira zamenjavo opreme ali storitev samo, če je pred nakupom
oziroma naročilom storitev obvestilo Sklad in
prejelo odobritev za zamenjavo.
Med upravičene stroške ne spadajo izdatki za nakup cestno prevoznih sredstev.
Podjetje mora izkazovati ekonomsko in
pravno lastništvo predmeta projekta. Financiranje oziroma zapiranje finančne konstrukcije projekta z leasingom ni dovoljeno.
Upravičene stroške (razen plač) je dovoljeno uveljavljati le od tretjih oseb po tržnih
pogojih. Tretja oseba ne sme biti več kot
25% povezana (lastniški delež ali glasovalne pravice) s podjetjem-upravičencem. Prav
tako se upravičeni stroški ne more kupiti od
oseb v sorodstvenem razmerju z lastniki
podjetja. Sklad lahko vlagatelja pozove na
dodatno obrazložitev ustreznosti posameznega stroška.
Upravičenec za upravičene stroške projekta, ki so predmet sofinanciranja, ne sme
pridobiti dodatnih javnih sredstev oziroma
ne smejo biti sofinancirani iz drugih javnih
virov.
8. Obdobje upravičenosti izdatkov
Subvencija se odobri za upravičene stroške projekta nastale od 1. 9. 2010 do 31. 8.
2011.
9. Oddaja zahtevka za sofinanciranje
projekta
Upravičenec mora poslati zahtevek za
sofinanciranje najkasneje do 10. 9. 2011. Pri
zahtevku je potrebno predložiti:
– končno poročilo z opisom izvedbe projekta,
– seznam računov za upravičene stroške
projekta,
– vse izvode originalnih računov za celotno vrednost projekta, ki se glasijo na upravičenca,
– potrdila – dokazila o plačilu računov
z razvidnim sklicem pri nakazilu oziroma
izjavo dobavitelja opreme o plačilu celotnega računa,
– najemno pogodbo s subjektom inovativnega okolja,
– izjava o številu zaposlenih na dan
31. 8. 2011.
Vzorec zahtevka je v prilogi 1 razpisne
dokumentacije.
10. Rok za predložitev vlog
Rok za predložitev vlog je: 25. 3. 2011.
Merilo za pravočasno prispelo vlogo je
poštni žig odtisnjen na ovojnici, ki za obravnavo ne sme biti kasnejši od datuma roka.
V primeru neposredne predložitve vloge pa
datum vpisan na potrdilu Sklada o prejemu
pošiljke.
Vloge, ki ne bodo pravočasne se kot
prepozne zavržejo.
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.
11. Datumi odpiranj vlog
Odpiranje se bo izvedlo v roku treh delovnih dni od navedenega roka za predložitev vlog.
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Odpiranje vlog ni javno.
12. Obveščanje o izboru
Komisija za dodelitev sredstev bo obravnavala vse pravočasne, formalno popolne in
ustrezne vloge.
Sklad bo, najkasneje v roku 75 dni od
roka za odpiranje vlog, posredovala vlagateljem sklep o odobritvi ali neodobritvi sofinanciranja (subvencije) Sklada.
Rezultati razpisa so informacije javnega
značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh Sklada. Zoper sklep o odobritvi oziroma neodobritvi sofinanciranja (subvencije)
je možno sprožiti upravni spor na Upravno
sodišče Republike Slovenije.
Če se upravičenec v roku 8 delovnih dni
od prejema in poziva k podpisu pogodbe
ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za
pridobitev sredstev.
13. Razpoložljivost razpisne dokumentacije in dodatne informacije
Razpisna dokumentacija vsebuje: navodila, besedilo javnega razpisa, merila za
izbor projektov s točkovnikom, vzorec prijavnega lista za sofinanciranje, vzorec pogodbe o sofinanciranju, zahtevek za sofinanciranje z obrazci.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva
v pisni obliki na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada, Trubarjeva 11, Maribor,
v pisarni št. 1, pri višjem referentu 1 (Marjana Šipek) za državne pomoči in rizične naložbe, vsak delovni dan, med 9. in 14. uro in
na spletni strani, www.podjetniskisklad.si.
Vse ostale informacije dobite na
tel. 02/234-12-53 Simon Böhm, 02/234-12-72
mag. Manfred Lepej in 02/234-12-64 mag.
Boštjan Vidovič ali na e-pošti: bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.
14. Vsebina vloge
1. Prijavni list za sofinanciranje
(spletni obrazec, ki ga najdete na naslovu
http://evloge.podjetniskisklad.si obvezno izpolnite in posredujte v tiskani in elektronski
obliki, skladno z navodili spletnega obrazca.
Spletni obrazec omogoča elektronsko pošiljanje in tiskanje prijavnega lista. Tiskani
prijavni list potrdite s podpisom in štampiljko1 ter ga predložite v vlogi. Pred tiskanjem
spletnega obrazca je potrebno le tega potrditi!).
2. Poslovni načrt2 s podrobnim terminski planom, poslovni načrt mora vsebovati
tudi obstoječe in planirane bilance stanja,
izkaz poslovnega izida in izkaz denarnih
tokov.
3. Seznam upravičenih stroškov
(obrazec 23) s priloženimi kopijami računov, predračuni, ponudbami, kalkulacijami
plač in najemnin in obrazložitvijo izbora
opreme in ponudnika opreme. V obrazec
morajo biti zaporedno vpisani in oštevilčeni
vsi računi, predračuni, ponudbe, kalkulacije
plač in najemnine z neto vrednostmi (brez
DDV) in kumulativnim seštevkom. Obrazec
1
Če podjetje ne posluje z štampiljko mora
to napisati.
2
Za izdelavo poslovnega načrta se lahko
uporabi naš pripomoček, ki pa ni edina ali privilegirana oblika poslovnega načrta. V primeru
pisanja poslovnega načrta brez našega pripomočka je potrebno prikazati planirano bilanco
stanja in plan izkaza poslovnega izida ter prikaz denarnih tokov vsaj za naslednja 3 leta po
oddaji vloge.
3
Obrazec 2 razpisne dokumentacije, ki ga
izpolnite v sklopu prijavnega obrazca (stroškovnik) preko spleta.
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2 je v prilogi spletnega obrazca Prijavni list
za sofinanciranje. Najdete ga na naslovu
http://evloge.podjetniskisklad.si (izpolnite ga
hkrati s prijavnim listom). Priložene listine so
osnova za ocenjevanje in končno izvedbo
projekta.
4. Izjava vlagatelja o številu zaposlenih na zadnji dan preteklega meseca glede
na mesec prijave, podpisana s strani odgovorne osebe (v primeru, da podjetje še nima
zaposlenih, naj to napiše v izjavi).
5. Mnenje oziroma poročilo subjekta
inovativnega okolja; (obrazec 14), ki potrjuje,
da je podjetje pripravljeno za zagon in da je
poslovni načrt skladen s splošnimi standardi in pregledan z njihove strani. Vsebovati
mora: sodelujoče ocenjevalce, merila, oceno, datum in kraj preverjanja. Poročilo mora
biti podpisano s strani direktorja/ce subjekta
inovativnega okolja.
Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju od št. 1 do št. 5 in predložena v pisni
obliki. Posredovana elektronska oblika prijavnega lista in natisnjena oblika spletnega
obrazca prijavnega lista morata biti enaki.
V primeru razlik med oddano natisnjeno
obliko in elektronsko obliko se bo upoštevala natisnjena oblika prijavnega lista.
Sklad lahko od vlagatelja zahteva tudi
dodatna pojasnila.
Če vloga ne bo popolna, bo vlagatelj
pisno pozvan k dopolnitvi vloge. Če vloga
v predvidenem roku (največ 5 dni) ne bo
dopolnjena oziroma spremenjena, se kot
nepopolna zavrže.
Vloga, ki ne izpolnjuje pogojev iz razpisne dokumentacije, se kot neustrezna zavrne.
Vsi podatki iz vloge so javni, razen tisti,
ki jih vlagatelj posebej označi kot poslovno
skrivnost. Kot poslovno skrivnost lahko vlagatelj označi posamezen podatek oziroma
del vloge ter naj navede zakaj to predstavlja poslovno skrivnost. Poslovna skrivnost
se ne more nanašati na celotno vlogo in na
podatke potrebne za oceno vloge po merilih
javnega razpisa.
15. Oddaja vlog
Vlogo v pisni obliki vloži vlagatelj po pošti
ali neposredno na sedež Slovenskega podjetniškega sklada.
Vlogo za sofinanciranje pošljite5 na naslov: Slovenski podjetniški sklad, Trubarjeva
11, 2000 Maribor;
s pripisom:
– za P2A/11: »Ne odpiraj – P2A/11«,
– za P2B/10: »Ne odpiraj – P2B/10«,
– za P2C/09: »Ne odpiraj – P2C/09«.
Neposredna predložitev vlog na sedežu
Sklada (Trubarjeva 11, Maribor) je možna
vsak delovni dan v pisarni št. 05 – poslovni
sekretariat med 9. in 15. uro.
16. Posebno poglavje za ciljni skupini
P2B in P2C
16.1 Splošni pogoji
Pri ciljni skupinah P2B in P2C gre za
nadaljevanje razpisa P2/10 in P2/09. Upravičenci so podjetja, ki delujejo v subjektih
inovativnega okolja in so razdeljeni v dve
skupini:
– ciljna skupina P2B/10 – v to skupino
sodijo podjetja, ki so pridobila s strani Sklada pozitivno mnenje o upravičenosti kandidature na javnem razpisu P2 v letu 2011 (le
Obrazec 1 razpisne dokumentacije, ki ga
izpolni SIO.
5
Naslovnica za ovojnico je oblikovana v
obrazcu 4 razpisne dokumentacije.
4

podjetja iz ciljne skupina P2A iz razpisa P2
v letu 2010),
– ciljna skupina P2C/09 – v to skupino
sodijo podjetja, ki so pridobila s strani Sklada pozitivno mnenje o upravičenosti kandidature na javnem razpisu P2 v letu 2011 (le
podjetja iz ciljne skupina P2B iz razpisa P2
v letu 2010).
16.2 Pogoji za sofinanciranje projekta
– maksimalna višina subvencije za ciljno
skupino P2B je 30.000 EUR, za ciljno skupino P2C pa 10.000 EUR.
16.3 Merila
Podjetja iz ciljnih skupin P2B/10 in
P2C/09 se ne točkujejo, zadostuje mnenje
Sklada o realizaciji ciljev in izpolnjevanju pogojev za nadaljnjo kandidaturo za leto 2011
(status mnenja o realizaciji projekta: pozitivno; stanje projekta: nezaključen projekt).
16.4 Upravičeni stroški projekta
Upravičeni stroški so enaki stroškom ciljne skupine P2A razen:
– stroški promocije so omejeni na 5.000
evrov.
Med upravičene stroške ne spada strošek izdelave poslovnega načrta.
16.5 Oddaja zahtevka za sofinanciranje
projekta
Upravičenec mora poslati zahtevek za
sofinanciranje najkasneje do 10. 8. 2011. Pri
zahtevku je potrebno predložiti:
– seznam računov-stroškovnik za upravičene stroške projekta (obrazec 3),
– originalni računi in dokazila o plačanih
računih upravičenih stroškov projekta,
– končno poročilo,
– potrdilo (kopija veljavne najemne pogodba), da je podjetje fizično prisotno v sub
jektu inovativnega okolja,
– izjava upravičenca o številu zaposlenih
na dan 31. 7. 2011, podpisana s strani odgovorne osebe.
Vzorec zahtevka je v prilogi 1 razpisne
dokumentacije.
16.6 Rok za predložitev vlog
Rok za predložitev vlog je: 15. 3. 2011.
Merilo za pravočasno prispelo vlogo je
poštni žig odtisnjen na ovojnici, ki za obravnavo ne sme biti kasnejši od datuma roka.
V primeru neposredne predložitve vloge pa
datum vpisan na potrdilu Sklada o prejemu
pošiljke.
Vloge, ki ne bodo pravočasne se kot
prepozne zavržejo.
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.
16.7 Vsebina vloge
1. Prijavni list za sofinanciranje (spletni
obrazec, ki ga najdete na naslovu http://evloge.podjetniskisklad.si obvezno izpolnite in posredujte v tiskani in elektronski obliki, skladno
z navodili spletnega obrazca. Spletni obrazec
omogoča elektronsko pošiljanje in tiskanje
prijavnega lista. Tiskani prijavni list potrdite
s podpisom in štampiljko6 ter ga predložite
v vlogi. Pred tiskanjem spletnega obrazca je
potrebno le tega potrditi!).
2. Seznam upravičenih stroškov
(obrazec 27) s priloženimi kopijami raču6
Če podjetje ne posluje z štampilko mora
to napisati.
7
Obrazec 2 razpisne dokumentacije, ki ga
izpolnite v sklopu prijavnega obrazca (stroškovnik) preko spleta.
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nov, predračuni, ponudbami, kalkulacijami plač in najemnin in obrazložitvijo izbora
opreme in ponudnika opreme. V obrazec 2
morajo biti zaporedno vpisani in oštevilčeni
vsi računi, predračuni, ponudbe, kalkulacije
plač in najemnine z neto vrednostmi (brez
DDV) in kumulativnim seštevkom. Obrazec
2 je v prilogi spletnega obrazca Prijavni list
za sofinanciranje. Najdete ga na naslovu
http://evloge.podjetniskisklad.si (izpolnite ga
hkrati s prijavnim listom). Priložene listine so
osnova za ocenjevanje in končno izvedbo
projekta.
3. Izjava vlagatelja o številu zaposlenih na zadnji dan preteklega meseca glede
na mesec prijave, podpisana s strani odgovorne osebe.
4. Potrdilo subjekta inovativnega okolja, da je podjetje vključeno in izvaja aktivnosti v tej instituciji.
5. a) V primeru, da poslovnega načrta
ne spreminja ga ni potrebno ponovno oddati, podjetja pa mora priložiti izjavo, da ni
bilo sprememb pri izpolnjevanju poslovnega
načrta in uresničevanju le tega.
b) Noveliran poslovni načrt8. V primeru odstopanj od ciljev v poslovnem načrtu
se pošlje noveliran poslovni načrt ali kratka predstavitev in razlogi morebitnih odstopanj od poslovnega načrta. Poslovni načrt
mora vsebovati tudi obstoječe in planirane
bilance stanja, izkaz poslovnega izida in izkaz denarnih tokov.
Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju od št. 1 do št. 5 in predložena v pisni
obliki. Posredovana elektronska oblika prijavnega lista in natisnjena oblika spletnega
obrazca prijavnega lista morata biti enaki.
V primeru razlik med oddano natisnjeno
obliko in elektronsko obliko se bo upoštevala natisnjena oblika prijavnega lista.
Sklad lahko od vlagatelja zahteva tudi
dodatna pojasnila.
Če vloga ne bo popolna, bo vlagatelj
pisno pozvan k dopolnitvi vloge. Če vloga
v predvidenem roku (največ 5 dni) ne bo
dopolnjena oziroma spremenjena, se kot
nepopolna zavrže.
Vloga, ki ne izpolnjuje pogojev iz razpisne dokumentacije, se kot neustrezna zavrne.
Vsi podatki iz vloge so javni, razen tisti,
ki jih vlagatelj posebej označi kot poslovno
skrivnost. Kot poslovno skrivnost lahko vlagatelj označi posamezen podatek oziroma
del vloge ter naj navede zakaj to predstavlja poslovno skrivnost. Poslovna skrivnost
se ne more nanašati na celotno vlogo in na
podatke potrebne za oceno vloge po merilih
javnega razpisa.
16.8 Obdobje upravičenosti izdatkov
Subvencija se odobri za upravičene stroške projekta nastale od 1. 8. 2010 do 31. 7.
2011.
16.9 Upoštevanje določb javnega razpisa
Vsa ostala določila javnega razpisa se
smiselno uporabljajo tudi za ciljni skupini
P2B in P2C.
Slovenski podjetniški sklad
8
Za izdelavo poslovnega načrta se lahko
uporabi naš pripomoček, ki pa ni edina ali privilegirana oblika poslovnega načrta. V primeru
pisanja poslovnega načrta brez našega pripomočka je potrebno prikazati planirano bilanco
stanja in plan izkaza poslovnega izida ter prikaz denarnih tokov vsaj za naslednja 3 leta po
oddaji vloge.
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Republika Slovenija, Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva
20, Ljubljana, ki ga zastopa mag. Helena
Kamnar, generalna sekretarka Vlade Republike Slovenije (v nadaljevanju: Republika
Slovenija), v skladu z Zakonom o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin
po metodi javne dražbe
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Republika Slovenija, Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana.
2. Opis predmeta prodaje:
Predmet prodaje je kompleks Vile Draga,
ki sestoji iz stanovanjske hiše na naslovu
Kidričeva 16, Bled. Objekt se nahaja na zemljišču parc. 1114/25 (njiva, v izmeri 33 m2,
stanovanjska stavba, v izmeri 121 m2 in
dvorišče, v izmeri 193 m2). Predmet prodaje so tudi naslednje nepremičnine: parc.
št. 877/14 (park, v izmeri 43 m2), parc.
št. 1114/30 (neplodno, v izmeri 229 m2),
parc. št. 1114/31 (neplodno, v izmeri 89 m2),
del katere v naravi predstavlja lokalno cesto
z oznako LC 012071, parc. št. 1114/32 (pot,
v izmeri 15 m2), parc. št. 1114/34 (park,
v izmeri 393 m2), parc. št. 1114/36 (park,
v izmeri 2703 m2), parc. št. 1114/37 (park,
v izmeri 625 m2) in parc. št. 1114/39 (pot,
v izmeri 16 m2), vse k.o. Želeče.
Stanovanjska hiša je bila v osnovi zgrajena leta 1932. Obnova strehe, fasade,
oken, instalacij ter tlakov je bila izdelana
leta 1993. Objekt je delno podkleten, pritličje
je nad nivojem terena in nadstropjem. Dostop v klet je samo z zunanje strani objekta.
Konstrukcija objekta je iz masivnih zidov.
Medetažne konstrukcije so lesene. Dostop
med pritličjem in nadstropjem je po lesenih
stopnicah. Strešna konstrukcija je lesena
večkapnica in krita z opečnim strešnikom.
Fasada je toplotno izolirana in izdelana z zaključnim ometom. Zunanje okenske police
so iz pločevine. Kleparska dela so izdelana
iz bakrene pločevine. Nad vhodom je izdelana nadstrešnica. Nad predprostorom vhoda
v pritličju je terasa v nadstropju. Stene so
ometane in slikane, v sanitarijah obložene
s keramiko in ploščami naravnega kamna.
Stropi so ometani in slikani. V prostorih pritličja jedilnice, kuhinje, hodnika je obloga
z dekorativnim stropom. Okna so lesena,
dvojna, v dnevnem prostoru so zastekljena z izolacijskim steklom. Notranje okenske
police so lesene. Vrata so lesena. Mizarski
izdelki so opleskani. Tlak v sanitarnih prostorih je keramika, delno parket in tekstilne
obloge. Na zahodni strani objekta je terasa
na kovinski konstrukciji z lesenim tlakom.
Ogrevanje prostorov je s centralnim kaminom v pritličju in električnimi oljnimi radiatorji
s termostati v posameznih prostorih. Opremljenost z instalacijami je elektroinstalacija
za luč in moč, telefonska instalacija, strelovod, vodovodna instalacija z lokalno pripravo vode z električnimi bojlerji.
V objektu so naslednji prostori: v kleti
so pomožni prostori, v pritličju je predprostor, vhod z jedilnico, dnevna soba, loža,
hodnik, kabinet, WC, shramba in kuhinja,
v nadstropju je hodnik, tri spalnice in kopalnica. Površina objekta je 210,06 m2. Širše
območje zemljišča je parkovni gozd, v ka-
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terem je dovoljena samo sanitarna sečnja.
Obravnavana nepremičnina se nahaja na
južni strani Blejskega jezera, od jezera je
oddaljena cca 80 m.
Vila Draga se prodaja po načelu videnokupljeno. Objekt je zaseden z najemnikom,
ki ima predkupno pravico in se mu najemno
razmerje izteče 17. 5. 2011. Po spremembi
lastninske pravice vstopi kupec v pravice in
obveznosti najemodajalca.
3. Vrsta pravnega posla: Prodaja nepremičnin na podlagi prodajne pogodbe po metodi javne dražbe.
4. Predkupna pravica:
Na nepremičninah obstajajo predkupne
pravice, in sicer:
– na parc. št. 1114/25, 877/14, 1114/30,
1114/31, 1114/32, 1114/34, 1114/36, 1114/37,
1114/39, vse k.o. Želeče, obstaja zakonita predkupna pravica po Zakonu o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02,
8/03 – popr, v nadaljevanju: ZUreP-1) in
2. členu Odloka o predkupni pravici Občine Bled (Uradni list RS, št. 58/07). Občina
Bled je izdala potrdilo št. 3501-493/2010
z dne 15. 10. 2010, iz katerega izhaja, da
ne uveljavlja predkupne pravice v skladu
z ZUreP-1;
– na parc. št. 1114/25, 877/14, 1114/30,
1114/31, 1114/32, 1114/34, 1114/36, 1114/37,
1114/39, vse k.o. Želeče, obstaja predkupna
pravica po Zakonu o gozdovih (Uradni list
RS, št. 30/93, 13/98, 56/99 – ZON, 67/02,
110/02 – ZGO-1, 115/06, 110/07 in 106/10,
v nadaljevanju: ZG) in Zakonu o kmetijskih
zemljiščih (Uradni list RS, št. 55/03 – UPB1,
v nadaljevanju: ZKZ);
– na parc. št. 1114/25, 877/14, 1114/30,
1114/31, 1114/32, 1114/34, 1114/36, 1114/37,
1114/39, vse k.o. Želeče, obstaja pogodbena predkupna pravica na podlagi aneksa
št. 2 k pogodbi o najemu Vile Draga z dne
1. 2. 2011.
Parc. št. 1114/25, 877/14, 1114/30,
1114/31, 1114/32, 1114/34, 1114/36,
1114/37, 1114/39, vse k.o. Želeče (v nadaljevanju: kompleks Vile Draga), se na javni
dražbi prodajajo kot celota, s tem, da cena
za parc. št. 1114/25, k.o. Želeče, ki je delno
stavbno in delno gozdno zemljišče, na katerem stoji objekt, predstavlja 80% najvišje
ponujene cene, cena za parc. št. 877/14,
1114/30, 1114/31, 1114/32, 1114/34, 1114/36,
1114/37, 1114/39, vse k.o. Želeče, pa predstavlja 20% najvišje ponujene cene.
Prodajalec bo za parc. št. 1114/25, k.o.
Želeče (delno stavbno in delno gozdno zemljišče), na katerem stoji objekt, za katerega je izdano potrdilo, da ima uporabno
dovoljenje, sklenil prodajno pogodbo z najugodnejšim dražiteljem v roku 30 dni po
zaključeni javni dražbi in prejemu izjave pogodbenega predkupnega upravičenca. Pogodbeni predkupni upravičenec mora v roku
30 dni po prejemu obvestila o nameravani
prodaji izjaviti, ali uveljavlja svojo predkupno
pravico ter hkrati z izjavo, da kupuje predmet prodaje plačati tudi varščino v višini
10% izklicne cene, ki se zadrži, če kupnine
ne plača v določenem roku.
Prodajalec bo za parc. št. 877/14,
1114/30, 1114/31, 1114/32, 1114/34, 1114/36,
1114/37, 1114/39, vse k.o. Želeče (delno
stavbna in delno gozdna oziroma gozdna
zemljišča), sklenil prodajno pogodbo v roku
15 dni po izteku roka za sprejem ponudbe
v skladu z ZG in ZKZ.
Za gozdna zemljišča bo moral najugodnejši dražitelj sprejeti ponudbo v skladu
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z določili ZG in ZKZ pred Upravno enoto
Radovljica, in sicer pred podpisom prodajne
pogodbe za parc. št. 1114/25, k.o. Želeče
(delno stavbno in delno gozdno zemljišče,
na katerem stoji objekt). Kolikor najugodnejši dražitelj ponudbe ne bo sprejel, bo izgubil
vplačano varščino. Kolikor se bo pojavil zakoniti predkupni upravičenec za gozdno zemljišče, bo prodajalec, v skladu z določili ZG
in ZKZ, sklenil za gozdna zemljišča pogodbo z zakonitim predkupnim upravičencem,
najugodnejšemu dražitelju pa bo vrnjen sorazmerni del vplačane varščine (20%). Gozdna zemljišča se prodajo zakonitemu predkupnemu upravičencu, skladno z določili ZG
in ZKZ, in sicer po ceni, ki predstavlja 20%
najvišje skupne ponudbene cene za predmet prodaje, dosežene na javni dražbi.
V primeru, da zaradi uveljavljanja zakonite predkupne pravice kupec objekta
(parc. št. 1114/25, k.o. Želeče) ne bo hkrati
tudi kupec ostalih nepremičnin v kompleksu
Vile Draga, je sestavni del prodajne pogodbe za prodajo nepremičnin parc. št. 877/14,
1114/30, 1114/31, 1114/32, 1114/34, 1114/36,
1114/37, 1114/39, vse k.o. Želeče, tudi podelitev brezplačne stvarne služnosti za hojo
in vožnjo z vsemi vozili v korist vsakokratnega lastnika nepremičnine parc. št. 1114/25,
k.o. Želeče, in v breme vsakokratnega lastnika parc. št. 1114/30, 1114/31, 1114/32,
1114/39, vse k.o. Želeče. Kupec mora pred
izdajo zemljiškoknjižnega dovolila za vpis
lastninske pravice overiti svoj podpis na
zemljiškoknjižnem dovoljenju za vpis služnostne pravice, predložiti potrdilo o plačilu
celotne kupnine in davka na promet z nepremičninami.
5. Izklicna cena: za nepremičnino,
ki je predmet prodaje, je izklicna cena
950.000,00 EUR, najnižji znesek višanja
kupnine je 10.000,00 EUR. Izklicna cena
nepremičnine ne vsebuje zakonsko določenega davka na promet z nepremičninami, ki
ga plača kupec.
6. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se plača v 30 dneh po sklenitvi
pogodbe, na račun št. 01100-6300109972,
odprt pri BS (imetnik Izvrševanje proračuna
RS), sklic 18 15113-720001-89221102. Pogodbeni predkupni upravičenec mora hkrati
z izjavo o uveljavljanju predkupne pravice
plačati tudi varščino v višini 10% izklicne
cene, ki se zadrži, če ne plača kupnine
v roku. Plačana varščina se všteje v kupnino. Plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še pripadajoči
davek, stroške notarske overitve pogodbe
ter stroške vknjižbe lastninske pravice na
svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi
pristojnega sodišča.
7. Prehod lastništva:
Lastništvo preide na kupca po sklenitvi
in notarski overitvi pogodbe, plačilu kupnine
in vknjižbi v zemljiško knjigo. V primeru, da
kupnina ni plačana v dogovorjenem roku, se
pogodba šteje za razdrto.
8. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo dne 14. 3. 2011, ob 11. uri, na naslovu
prodajalca: Gregorčičeva 20, 1000 Ljub
ljana, sejna soba št. 109 – 2. nadstropje.
9. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Sodelovanje na javni dražbi je možno
po predhodni prijavi. Prijave morajo prispeti
v glavno pisarno na Generalni sekretariat
Vlade RS, Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana,
s pripisom »Za javno dražbo - Vila Draga«
najkasneje do 11. 3. 2011, do 12. ure, prija-
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ve prispele po pošti pa morajo biti oddane
najkasneje 10. 3. 2011.
Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime in priimek
oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO
oziroma matično številko, davčno številko,
številko transakcijskega računa, naziv in naslov banke za vračilo varščine);
– potrdilo o plačani varščini s priloženo
celotno številko računa za primer vračila
varščine;
– pooblastilo, ki se mora nanašati
na predmet javne dražbe, v primeru, če se
v imenu ponudnika javne dražbe udeleži
pooblaščenec, pri čemer mora biti podpis
pooblastitelja overjen pri notarju;
– izpisek iz sodnega registra, ki ne sme
biti starejši od treh mesecev, v primeru, da
se prijavi pravna oseba;
– kopijo osebnega dokumenta (potni list
ali osebna izkaznica), zaradi identifikacije
dražitelja oziroma njegovega pooblaščenca;
– parafirana in podpisana vzorca prodajnih pogodb.
Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine) je potrebno predložiti v izvirniku ali pa
overjeno kopijo listine.
Ponudba veže dražitelja do zaključka
dražbe in dražitelj do tedaj ne more odstopiti
od ponudbe ali jo kakorkoli razveljaviti.
10. Varščina
Dražitelji
morajo
najkasneje
do
11. 3. 2011, do 12. ure, vplačati varščino v višini 10% izklicne cene, na račun
št. 01100-6300109972, odprt pri BS (imetnik Izvrševanje proračuna RS), sklic 18
15113-720001-89221102, s pripisom javna
dražba – Vila Draga, št. 47800-5/2008«.
Najuspešnejšemu dražitelju se varščina
všteje v kupnino, ostalim ponudnikom, ki
niso uspeli na javni dražbi, se varščina vrne
brezobrestno v roku 15 dni po poteku roka
za uveljavitev predkupne pravice.
Kolikor najugodnejši dražitelj ne podpiše
pogodbe v 15 dneh od poziva ali ne plača
kupnine v roku 30 dni po podpisu pogodbe,
se vplačana varščina zadrži.
11. Dodatne informacije
Zaprosila za podrobnejše informacije
v zvezi z ogledom in vprašanja v zvezi z javno dražbo se lahko naslovi na elektronski
naslov, gp.gs@gov.si.
Predmet nakupa si je mogoče ogledati po predhodnem dogovoru. Kontaktna oseba prodajalca je Leon Gostiša,
tel. 01/478-15-73.
12. Drugi pogoji in pravila javne dražbe
Nepremičnina je na prodaj po načelu
videno kupljeno, kasnejše reklamacije ne
bodo upoštevane.
Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi
najvišjo ceno.
Javna dražba za nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno
ponovi isto najvišjo ponudbo.
Ugovore proti dražbenemu postopku je
mogoče podati, dokler ni končan zapisnik
o poteku dražbe.
Javno dražbo bo izvedla Komisija za izbiro najugodnejšega ponudnika v postopku
prodaje Vile Draga.
Prodajalec lahko kadarkoli do sklenitve
pravnega posla ustavi postopek prodaje
(sprejem ponudbe za gozdna zemljišča po
ZG in ZKZ ne pomeni sklenitve pravnega
posla), pri čemer se ponudnikom povrne
stroške v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.

Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim ali katerimkoli drugim
ponudnikom, je izključena. Najugodnejši
dražitelj nima do prodajalca nobenih pravic
in obveznosti zaradi nezmožnosti sklenitve
pogodbe, če je bila pri tem upoštevana zakonska predkupna pravica v skladu z ZG in
ZKZ in pogodbena predkupna pravica.
Republika Slovenija
Generalni sekretariat Vlade RS
Št. 5100-3/2011-1
Ob-1447/11
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
o sodelovanju na področju kulture, vzgoje,
znanosti in tehnike med Vlado Republike Slovenije in Vlado Francoske republike
(Uradni list RS, št. 14/93, MP, št. 4/93) in
Protokola sedemnajstega zasedanja slovensko-francoskega skupnega odbora za
izbiro povezanih dejavnosti (Program povezanih dejavnosti PROTEUS), podpisanega 29. novembra 2010 v Ljubljani, Javna
agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000
Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje
znanstvenoraziskovalnega sodelovanja
med Republiko Slovenijo
in Francosko republiko
Program PROTEUS v letih 2012–2013
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
francoskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte (v
nadaljevanju: bilateralne projekte) v letih
2012–2013.
Bilateralni projekti trajajo dve leti.
V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenije in Francoska republika.
3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni
poziv/razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki
– so vpisani v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti v Republiki
Sloveniji oziroma v register zasebnih raziskovalcev (oboje pri agenciji) ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in predpisi
agencije; ter
– izvajajo s strani agencije financirane
programe dela javnih raziskovalnih organizacij ali s strani agencije financirane oziroma sofinancirane projekte temeljnega ali
aplikativnega raziskovanja, ali odobrene
mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na
področju raziskav in tehnološkega razvoja), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja
raziskav.
4. Cilji javnega razpisa: cilj javnega razpisa je okrepiti znanstvenoraziskovalno sodelovanje s Francosko republiko, povečati

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
mobilnost slovenskih raziskovalcev in število gostovanj vrhunskih francoskih raziskovalcev v Sloveniji, ter povečati število prijav
slovenskih in francoskih 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
francoski vodja morata vložiti prijavi praviloma istočasno in na način, ki ga določata pristojni instituciji (v Franciji: Egide na
spletnem naslovu http://www.egide.asso.fr
/jahia/Jahia/accueil/appels/phc/appelphc/.
Kontaktna oseba na francoski strani je Marguerite de la Rochefoucauld, e-mail: marguerite.delarochefoucauld@egide.asso.fr.
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
Francosko republiko, 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
2012–2013 znaša okvirno 50.000,00 EUR.
Sofinanciranje v letih 2012–2013 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije
za navedena leta ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu.
Agencija bo sofinancirala:
– mednarodne prevozne stroške na najbolj ekonomičen način, upoštevajoč ceno in
porabo časa, za slovenske raziskovalce ob
obiskih v Francoski republiki;
– stroške bivanja za francoske 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
1250 EUR mesečno;
– dnevnice za francoske 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. 140/2006 ter 76/2008, v nadaljevanju: uredba), v trenutku objave tega razpisa
21,39 EUR.

Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po zaključku obiska. Izbrane raziskovalne organizacije francoskim 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 2013.
9. Rok za predložitev prijav in način predložitve ter opremljenost prijav
9.1. Oddaja prijave z digitalnim podpisom – elektronska prijava
Prijava na javni poziv se izpolni in odda
kot Prijavna vloga na obrazcu ARRS-BI-FRPROTEUS-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 20. 5. 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 Francosko republiko Program
PROTEUS v letih 2012–2013« in obvezno oznako prijave (obrazec ARRS-BI-FRPROTEUS-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 20. 5. 2011, do
12. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po pošti iz Slovenije
do 20. 5. 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 24. 5. 2011, ob 10. uri,
v prostorih agencije.
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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 bo od dneva objave
javnega razpisa v Uradnem listu Republike
Slovenije objavljen na spletni strani agencije
www.arrs.si.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
dobijo interesenti na agenciji pri Katarini
Seršen, 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
Ob-1452/11
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08,
99/09 – ZIPRS1011) in Statuta Javnega zavoda Mladi zmaji – Center za kakovostno
preživljanje prostega časa otrok in mladih
(Uradni list RS, št. 77/09) Javni zavod Mladi
zmaji – Center za kakovostno preživljanje
prostega časa otrok in mladih objavlja
javni razpis
za sofinanciranje mladinskih aktivnosti
v Četrtnih mladinskih centrih
Javnega zavoda Mladi zmaji – Center
za kakovostno preživljanje prostega
časa otrok in mladih, za leto 2011
(v nadaljevanju: javni razpis)
I. Naziv in sedež naročnika: Javni zavod Mladi zmaji – Center za kakovostno
preživljanje prostega časa otrok in mladih,
Resljeva 18, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju:
JZ Mladi zmaji).
II. Predmet in namen javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje mladinskih aktivnosti, ki jih izvajajo
mladinske nepridobitne organizacije v Četrtnem mladinskem centru Zalog (v nadaljevanju: ČMC Zalog), Četrtnem mladinskem
centru Bežigrad (v nadaljevanju: ČMC Bežigrad), Četrtnem mladinskem centru Šiška
(v nadaljevanju: ČMC Šiška) in v Četrtnem
mladinskem centru Črnuče (v nadaljevanju:
ČMC Črnuče). Vsi četrtni mladinski centri so
združeni v JZ Mladi zmaji.
S tem javnim razpisom želi JZ Mladi
zmaji omogočiti mladim/uporabnikom četrtnih mladinskih centrov v Mestni občini
Ljubljana (v nadaljevanju: MOL) možnost
kvalitetnega in varnega preživljanja prostega časa ter mladinskim nepridobitnim organizacijam, ki delujejo na področju MOL,
povezovanje in sodelovanje z namenom
večje angažiranosti in dostopnosti aktivnosti za mlade/uporabnike četrtnih mladinskih
centrov.
III. Definicije uporabljenih pojmov
Četrtni mladinski centri (v nadaljevanju:
ČMC) so prostori za mlade, kjer le-ti lahko
pridobivajo informacije, samozavest, socialne izkušnje in sklepajo prijateljstva. Vsak
ČMC je varen prostor, v katerem mladi srečajo razumevajoče in podpirajoče odrasle
ter vedoželjne vrstnike. ČMC-ji ponujajo
brezplačne ali simbolično plačljive dejavnosti in na različne načine poskušajo mlade izobraževati, spodbujati, soočati z drugačnim
in presegati lastne omejitve.
Mladinske nepridobitne organizacije so
tiste organizacije, ki so registrirane v skladu
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z zakonodajo, ki zagotavlja nepridobitnost,
ter izvajajo aktivnosti.
Mladi/uporabniki ČMC-jev so večinoma
osebe med 9. in 18. letom starosti, ki se
izobražujejo, delajo, bivajo ali se zadržujejo
na območju MOL-a.
IV. Vsebina javnega razpisa
Vlagatelji se lahko prijavijo na javni razpis za izvajanje aktivnosti v ČMC Zalog
(Agrokombinatska 2, Ljubljana), ČMC Bežigrad (Vojkova 73, Ljubljana), ČMC Šiška
(Tugomerjeva 2, Ljubljana) in ČMC Črnuče
(Dunajska 367, Ljubljana).
Mladinske aktivnosti (v nadaljevanju:
aktivnosti) v ČMC Zalog, ČMC Bežigrad,
ČMC Šiška in ČMC Črnuče so skupinske
prostočasne aktivnosti, ki so namenjene
mladim/uporabnikom ČMC-jev, med 9. in
18. letom starosti, izvajajo pa se v njihovem
domačem okolju.
Aktivnosti se nanašajo na naslednja vsebinska področja:
a) film in/ali fotografija,
b) gledališče in/ali cirkuška delavnica,
c) striparska in/ali grafitarska delavnica,
d) oblikovanje in vizualne komunikacije,
e) glasba in/ali ples,
f) oblikovanje in izdelava malih uporabnih predmetov,
g) nega telesa in ličenje,
h) športne aktivnosti na prostem in/ali
v dvorani,
i) pogovorne aktivnosti/delavnice,
j) izleti in tabori,
k) ekologija,
l) igre,
m) tehnične delavnice,
n) potopisna predavanja,
o) računalniški tečaji,
p) gospodinjska opravila,
r) šola za starše,
z namenom spodbujanja razvoja vseživljenjskih veščin in krepitve aktivnega in
odgovornega državljanstva ter ozaveščanja
mladih/uporabnikov ČMC-jev o naslednjih
področjih:
– nenasilje,
– solidarnost do drugih,
– družbeno angažirano delovanje,
– socialno odgovorno delovanje,
– sprejemanje drugačnosti,
– medkulturno učenje,
– preprečevanje diskriminacije,
– usposabljanje za prostovoljno delo,
– samostojno odločanje.
V. Osnovni pogoji za prijavo na javni razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo le vlagatelji, ki izpolnjujejo pogoje, navedene v tem
razpisu in razpisni dokumentaciji.
Vlagatelji so lahko pravne osebe, ki so
ustanovljene na podlagi zakona v eni od
naslednjih pravnoorganizacijskih oblik, ki
zagotavlja nepridobitnost organizacije:
– društva in zveze društev na podlagi
Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 61/06,
91/08 Odl. US: U-I-380/06-11, 102/08
Odl. US: U-I-57/07-7, 58/09),
– ustanove na podlagi Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 60/95, 53/05, 70/05
– UPB1 (91/05 – popr.)) zavodi na podlagi
Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91,
45/94 Odl. št. US U-I-104/92, 8/96, 36/00 –
ZPDZC, 127/06 – ZJZP),
– mladinske organizacije, ki imajo status izvajalca programa nacionalnih mladinskih organizacij, skladno s petim odstavkom 21. člena Zakona o političnih strankah

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
(Uradni list RS, št. 62/94, 13/98 Odl. US:
U-I-301/96, 24/99 Odl. US: U-I-367/96,
70/00, 52/01 Odl. US: U-I-372/98-10, 51/02,
94/02 Odl. US: U-I-223/00-22, 69/05, 100/05
– UPB1, 103/07),
– študentske organizacije, ustanovljene
na podlagi Zakona o skupnosti študentov
(Uradni list RS, št. 38/94),
– druge oblike, ki zagotavljajo nepridobitnost organizacije (Izpolnjevanje tega pogoja vlagatelji/izvajalci dokazujejo z izpiskom
iz sodnega registra oziroma izpiskom iz
ustreznega razvida pravnih oseb, ki se ne
vpisujejo v sodni register).
VI. Posebni pogoji za prijavo na javnem
razpisu
Na javni razpis se lahko prijavijo le vlagatelji, ki izpolnjujejo naslednje posebne
pogoje:
– posamezni vlagatelji lahko kandidirajo z največ dvema vlogama za posamezni
ČMC (skupaj z največ osmimi vlogami),
– vlagatelji oziroma vsaj en izvajalec, ki
bo neposredno izvajal aktivnosti, mora pred
prijavo na javni razpis obvezno obiskati
ČMC, v katerem aktivnost prijavljajo. Svoj
obisk vlagatelji dokazujejo s podpisanim potrdilom o obisku v ČMC-ju (priloga št. 5), ki
ga po končanem obisku prejmejo s strani
koordinatorja ČMC-ja,
– vlagatelji se zavežejo, da bodo po končani aktivnosti izvedli evalvacijo z udeleženci in koordinatorji ČMC-jev,
– vsaj 90% udeležencev aktivnosti morajo predstavljati mladi med 9. in 18. letom
starosti,
– vsebina vloge se nanaša na eno od
vsebinskih razpisnih področij, ki so opredeljene v IV. poglavju – Vsebina javnega
razpisa,
– aktivnost mora biti izvedena najkasneje
do 31. 12. 2011,
– sodelovanje v aktivnosti je za udeležence brezplačno oziroma je izjemoma lahko njihov prispevek simboličen, če vlagatelji
to argumentirano obrazložijo,
– aktivnost se mora izvajati v prostorih
ČMC-ja, za katerega se vlagatelji prijavljajo
s posamezno vlogo oziroma v njegovi bližnji
okolici, razen v primeru večdnevnih izletov
oziroma taborov,
– v primeru uporabe drugih prostorov
oziroma javnih površin, morajo vlagatelji
poskrbeti za ustrezno dovoljenje za uporabo drugih prostorov oziroma javnih površin,
kadar je to potrebno,
– izbrani vlagatelji bodo morali pred pričetkom izvajanja aktivnosti pripraviti predstavitev aktivnosti v ČMC-ju,
– aktivnost se mora izvajati v delovnem
času posameznega ČMC-ja, in sicer:
– v času od 15. 4. do 30. 6. 2011 in 1. 9.
do 31. 12. 2011, med 14. in 19. uro,
– v času od 1. 7. do 31. 8. 2011, med
12. in 20. uro.
V primeru izletov je čas prilagodljiv.
– posamezna aktivnost se lahko izvaja
tudi v krajši obliki, v obsegu najmanj 10 ur
neposrednega dela z mladimi, ali v obliki celoletne aktivnosti, pri čemer mora biti
zagotovljena minimalna izvedba programa
neposrednega dela z mladimi vsaj 1 krat
tedensko po 2 uri,
– posamezna aktivnost mora biti namenjena skupini do 15 udeležencev, razen
v primeru izletov in športnih aktivnosti, pri
katerih vlagatelj omogoči udeležbo večjemu številu udeležencev. Pri aktivnostih, ki
so namenjene večjemu številu udeležencev,

mora vlagatelj/prijavitelj zagotoviti temu primerno število izvajalcev,
– v primeru izvajanja aktivnosti izven
ČMC-ja (izletov, taborov, drugo) morajo vlagatelji poskrbeti za osnovno nezgodno zavarovanje udeležencev,
– vlagatelji morajo sami zagotoviti tehnično in programsko opremo, ki je potrebna
za izvajanje aktivnosti in je ne zagotavlja JZ
Mladi zmaji (oprema, ki je na voljo v ČMCjih, je opredeljena v XV. poglavju tega razpisa – Dodatne informacije v zvezi z Javnim
razpisom),
– vlagatelji z istim projektom ne morejo
kandidirati na tem javnem razpisu, če so
že pred tem za ta isti projekt pridobili sredstva na javnem razpisu s strani Urada za
mladino MOL.
VII. Upravičeni stroški
Obdobje upravičenih stroškov je od
15. 4. 2011 do 31. 12. 2011.
Zaprošena vrednost sofinanciranja s strani JZ Mladi zmaji v okviru posamezne vloge
ne sme presegati 1.500 EUR/neto (sklop
A), razen v primeru večdnevnih izletov in
taborov, kjer zaprošena vrednost ne sme
presegati 3.000 EUR/neto (sklop B).
Najvišja zaprošena vrednost sofinanciranja za stroške dela (neposredno delo z mladimi) je 8 EUR neto/uro dejansko opravljenega dela izvajalca aktivnosti.
Vlagatelji lahko v okviru posamezne vloge zaprosijo za sofinanciranje naslednjih
stroškov:
– stroškov dela največ dveh izvajalcev
oziroma večjega števila izvajalcev pri tistih
aktivnostih, kjer je predvideno večje število
udeležencev,
– v rubriki stroški dela bo, glede na število ur neposrednega dela z mladostniki, upoštevanih največ do 20% stroškov dela, ki so
povezani s pripravo na izvedbo aktivnosti,
– stroškov materiala, ki ga za izvajanje
aktivnosti potrebuje izvajalec,
– stroškov najema (tehnične) opreme,
ki je JZ Mladi zmaji ne more zagotoviti in je
nujno potrebna za izvedbo aktivnosti,
– drugih stroškov, ki so nujno potrebni
za kvalitetno izvedbo aktivnosti in ki lahko predstavljajo največ 10% celotne vrednosti finančne konstrukcije.
Ves nakupljeni material in rekviziti, navedeni v finančnem delu prijavnega obrazca, po končani aktivnosti ostanejo v lasti
ČMC-jev.
Vlagatelji ne morejo zaprositi za sofinanciranje stroškov, ki niso neposredno povezani z izvajanjem aktivnosti, za katero se
prijavljajo na tem javnem razpisu.
Kot dokazila o nastanku stroška je potrebno predložiti kopije računov. Če JZ Mladi zmaji ugotovi, da je vlagatelj isti račun,
ki ga je uveljavil kot strošek v tem javnem
razpisu, uveljavil še v katerem drugem projektu, preneha obveznost JZ Mladi zmaji do
prejemnika sredstev, prejemnik sredstev pa
bo moral že prejeta sredstva vrniti na račun JZ Mladi zmaji, vključno z zamudnimi
obrestmi.
V primeru, da vlagatelj zneska računa
ne uveljavlja v celoti, to opredeli in navede,
v kakšnem odstotku oziroma sorazmernem
deležu uveljavlja račun.
Za vsak strošek, pri katerem JZ Mladi
zmaji ob pregledu zahtevka za izplačilo ne
najde neposredne povezave med nastankom stroška in izvedbo projekta, oziroma
ugotovi, da nastali stroški niso povezani
z izvedbo projekta ne glede na to, ali ta de-
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jansko obstaja, lahko JZ Mladi zmaji 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 JZ Mladi zmaji.
VIII. Merila za ocenjevanje aktivnosti
Navedba vrste meril oziroma kriterijev
vsebinskega ocenjevanja vlog, način njihove uporabe in pomen posameznih meril se
nahajajo v razpisni dokumentaciji (priloga
št. 3: Merila za izbor – Mladinske aktivnosti
v ČMC-jih).
Merila so naslednja:
– vsebinska in
– finančna.
Na podlagi rezultatov ocenjevanja vseh
popolnih vlog, na podlagi meril iz tega poglavja, števila prijav na javni razpis in višine
razpoložljivih sredstev bodo izmed prispelih
prijav v sofinanciranje izbrane vloge tistih
vlagateljev, ki bodo na podlagi ocenjevanja
po merilih (priloga št. 3: Merila za izbor –
Mladinske aktivnosti v ČMC-jih) dosegli višje
število točk.
IX. Sestava vloge
Sestava vloge:
1. Prijavni obrazec
2. Obvezne priloge vlagateljev iz prijavnega obrazca
3. Potrdilo o obisku ČMC
4. Vzorec pogodbe (parafiran na vsaki
strani).
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 nadaljevanju: dokument), ki ga je
organ sam izdelal, v sodelovanju z drugim
organom, ali pridobil od drugih oseb«.
Vlagatelje na javni razpis 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 vlagateljev, posredovani v pregled
skladno z ZDIJZ.
X. Okvirna višina sredstev in rok porabe
dodeljenih sredstev
Okvirna višina sredstev, ki so namenjena sofinanciranju mladinskih aktivnosti za
leto 2011, znaša 75.000,00 EUR. JZ Mladi
zmaji si pridržuje pravico do spremembe višine sredstev v primeru, da se razpoložljiva
sredstva spremenijo v postopku sprejemanja oziroma spreminjanja finančnega načrta
JZ Mladi zmaji.
Dodeljena sredstva za leto 2011 morajo
biti porabljena najkasneje do 31. 12. 2011.
Vlagatelji, ki jim bodo dodeljena sredstva
in bodo z JZ Mladi zmaji podpisali pogodbo,
morajo oddati:
– prvo poročilo in zahtevek za izplačilo
najkasneje do 30. 6. 2011,
– drugo poročilo in zahtevek za izplačilo
najkasneje do 30. 10. 2011,
– končno poročilo najkasneje do 31. 1.
2012.
XI. Rok za oddajo vlog in način predložitve
Rok za oddajo vlog je sreda, 23. 3. 2011.
Naslov za oddajo vlog je: JZ Mladi zmaji,
Resljeva 18, 1000 Ljubljana.
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Posamezna vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici in z obvezno navedbo ČMC-ja,
v katerem se bo izvajala aktivnost, na prednji strani v naslednji obliki:
»Ne odpiraj – vloga: ČMC Zalog« ali
»Ne odpiraj – vloga: ČMC Bežigrad« ali
»Ne odpiraj – vloga: ČMC Šiška« ali
»Ne odpiraj – vloga: ČMC Črnuče«.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden polni naziv in naslov vlagatelja. V primeru, da vlagatelj pošilja več vlog, mora
biti vsaka vloga poslana v posebni kuverti
z ustreznimi oznakami, omenjenimi v tem
poglavju besedila javnega razpisa.
Primer naslovne strani ovojnice (slika je simbolična):
»Ne odpiraj – vloga:
ČMC _________«

JAVNI ZAVOD MLADI ZMAJI
Resljeva 18
1000 LJUBLJANA

Primer hrbtne strani ovojnice (slika je simbolična):
polni naziv in naslov prijavitelja

Vloge, ki ne bodo poslane ali predložene
do zadnjega dne razpisnega roka, v času
uradnih ur JZ Mladi zmaji, ki so vsak dan
od 9. do 12. ure oziroma priporočeno oddane na pošti zadnji dan razpisnega roka,
se bodo štele za prepozne in bodo kot take
zavržene.
Za uvrstitev v postopek ocenjevanja vlog
za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati naslednje pogoje, da bo štela kot
formalno popolna:
– vloga mora biti poslana v roku in na
način, ki je določen v tem poglavju besedila
razpisa javnega razpisa,
– pravilno izpolnjen prijavni obrazec javnega razpisa,
– priložena obvezna dokazila in druge
priloge k vlogi, ki jih zahteva razpisna dokumentacija.
XII. Datum odpiranja in pregled vlog
Odpiranje prispelih vlog bo potekalo
v prostorih JZ Mladi zmaji po poteku roka
za oddajo vloga.
Odpiranje vlog se bo začelo 25. 3. 2011.
Kolikor se zaradi velikega števila prejetih
vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji delovni dan.
Odpiranje vlog ni javno.
Na odpiranju bo razpisna komisija ugotovila pravočasnost, upravičenost in popol-
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nost vloge glede na to, če so bili predloženi
vsi zahtevani dokumenti (formalna popolnost).
Na podlagi ugotovitve razpisne komisije,
da je pravočasna vloga upravičenega vlagatelja formalno nepopolna, razpisna komisija
pozove vlagatelja, da jo dopolni v treh dneh
od prejema poziva k dopolnitvi.
Vloge, ki bodo prispele ali bodo datirane
po preteku roka iz prejšnjega odstavka, se
bodo štele za prepozne in bodo zavržene.
Vloga se bo vsebinsko obravnavala, če
jo bo podal upravičeni vlagatelj do predpisanega roka za oddajo vlog na javni razpis,
skupaj z vso potrebno dokumentacijo, ki je
navedena v IX. poglavju razpisa.
XIII. Odločanje v postopku in obveščanje
o izidu javnega razpisa
Na podlagi predloga razpisne komisije
bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah
na razpisanem področju s sklepom odločil
direktor JZ Mladi zmaji, v roku 30 dni od
datuma zaključka odpiranja vlog, o pritožbi
zoper ta sklep, pa Svet zavoda JZ Mladi
zmaji.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način,
ki je določen v XI. točki javnega razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in
drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije za razpisno
področje ter ne bodo dopolnjene v roku za
dopolnitev vloge.
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih in posebnih pogojev, določenih v besedilu javnega razpisa in razpisne
dokumentacije,
– ki jih bo razpisna komisija na podlagi
meril za ocenjevanje ocenila kot neustrezne.
XIV. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija javnega razpisa obsega:
– Besedilo razpisa.
– Prijavni obrazec, ki vsebuje seznam
obveznih prilog in dokazil, obvezne izjave
ter vzorec pogodbe (priloga št. 1).
– Merila za izbor – Mladinske aktivnosti
v ČMC-jih (priloga št. 2).
– Prvo in drugo delno poročilo (priloga
št. 3).
– Končno poročilo (priloga št. 4).
– Potrdilo o obisku v ČMC-ju (potrdilo
dobite pri koordinatorjih ČMC-jev) (priloga
št. 5).
– Vzorec pogodbe o financiranju izvedbe
aktivnosti v ČMC ……………. JZ Mladi zmaji
za leto 2011 (priloga št. 6).
Razpisno dokumentacijo lahko vlagatelj
do izteka razpisnega roka dvigne v Upravi
JZ Mladi zmaji, Resljeva 18, 1000 Ljub
ljana (pritličje levo), vsak delovni dan, med
9. in 12. uro. Vsa dokumentacija, besedilo
javnega razpisa in obrazci so objavljeni
na spletni strani JZ Mladi zmaji, www.mladizmaji.si, in na spletni strani MOL www.
ljubljana.si.
XV. Dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom
Dodatne informacije o javnem razpisu
so zainteresiranim na voljo pri koordinatorjih posameznih ČMC-jev, po telefonu vsak
delovni dan, od 15. do 18. ure, ali po e-pošti: ČMC Zalog: Erika Dolenc 051/659-023,
Marko Taljan 051/659-024, cmc.zalog@mladizmaji.si, http://zalog.mladizmaji.si.
ČMC
Bežigrad:
Katja
Žugman
051/659-025, Katja Jarc 051/659-030,
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cmc.bezigrad@mladizmaji.si,
http://bezigrad.mladizmaji.si.
ČMC Šiška: Mateja Maver 051/659-028,
cmc.siska@mladizmaji.si, http://siska.mladizmaj.si.
ČMC Črnuče: Aleš Susman 051/659-026,
Maja
Majcen
051/659-029,
cmc.crnuce@mladizmaji.si, http://crnuce.mladizmaji.si.
Uprava JZ Mladi zmaji (vsak delovnik, od
8. do 14. ure): Vanja Krmelj 01/306-40-64,
info@mladizmaji.si.
Informativni dan z namenom predstavitve delovanja JZ Mladi zmaji in ČMC-jev
ter posredovanja dodatnih informacij v zvezi z javnim razpisom bo potekal v prostorih uprave JZ Mladi zmaji (pritličje levo),
Resljeva 18, Ljubljana, dne 2. 3. 2011, ob
11. uri. Svojo udeležbo na informativnem
dnevu je potrebno predhodno potrditi na
e-naslov: info@mladizmaji.si, najkasneje
do 28. 2. 2011.
Oprema, ki je na voljo vlagateljem/izvajalcem v ČMC-jih:
– mini glasbeni stolp,
– LCD projektor,
– stacionarni računalnik,
– prenosni računalnik,
– 8-kanalna mešalna miza z USB priklopom,
– 2 visoko zmogljiva aktivna zvočnika,
– 2 visoko kakovostna mikrofona,
– TV sprejemnik (ČMC Bežigrad, ČMC
Šiška, ČMC Črnuče),
– DVD predvajalnik (ČMC Bežigrad,
ČMC Šiška, ČMC Črnuče),
– električne grelne plošče (ČMC Bežigrad, ČMC Zalog, ČMC Črnuče, ČMC Šiška),
– indukcijska grelna plošča (ČMC Šiška),
– električni žar (ČMC Bežigrad, ČMC
Črnuče, ČMC Zalog),
– kombinirana kuhinjska pečica (ČMC
Črnuče).
Javni zavod Mladi zmaji –
Center za kakovostno preživljanje
prostega časa otrok in mladih
Ob-1402/11
Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2,
Ljubljana, na podlagi Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti objavlja
razpis
za javno zbiranje ponudb
za odprodajo odpadnih vodnikov Al/Fe
240/40 mm2.
Rok za prejem ponudb: 25. 2. 2011, do
9.30.
Javno odpiranje ponudb isti dan, ob
10. uri, na naslovu Elektro-Slovenija, d.o.o.,
Hajdrihova 2, Ljubljana, v dvorani D.
Podrobnejša razpisna dokumentacija dostopna na spletni strani: http://www.
eles.si/portal/page/portal/Eles_partnerji/JavnaNarocila.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Št. 430-02/2011
Ob-1444/11
Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu
(Uradni list RS, št. 45/08), Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2011 (Uradni
list RS, 107/10) in Pravilnika o dodeljevanju
pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in
podeželja v Občini Laško za programsko obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št. 62/07
in 13/09) Občina Laško objavlja

javni razpis
o dodeljevanju pomoči za ohranjanje
in razvoj kmetijstva in podeželja
Občine Laško v letu 2011
I. Naročnik: Občina Laško, Mestna
ulica 2, 3270 Laško.
II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za ohranjanje
in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini
Laško v letu 2011 po shemi državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije
(ES) št. 1857/2006 in Uredbo komisije (ES)
št. 1998/2006. Sredstva se dodelijo za naslednje ukrepe:
– Ukrep 1 – Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo,
– Ukrep 2 – Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu,
– Ukrep 3 – Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah.
III. Upravičenci
Do sredstev so upravičeni:
(1) za naložbe v kmetijska gospodarstva
za primarno proizvodnjo:
– kmetijska gospodarstva – pravne in
fizične osebe, ki se ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, opredeljenih
v Prilogi 1 Uredbe (ES) št. 70/2001, imajo
sedež na območju Občine Laško, v predpisanem roku oddajo zbirno vlogo za tekoče
leto in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev (v nadaljevanju: nosilci kmetijskih gospodarstev).
(2) za zagotavljanje tehnične podpore:
– registrirana stanovska in interesna
združenja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na
območju občine ali regije (v nadaljevanju:
društva in združenja);
– organizacije, ki so registrirane za opravljanje storitev na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja (v nadaljevanju:
registrirani izvajalci).
(3) za naložbe za opravljanje dopolnilne
dejavnosti na kmetiji:
– nosilci kmetijskih gospodarstev in člani
kmetijskega gospodinjstva, ki imajo stalno
prebivališče v občini, na naslovu nosilca dejavnosti; ki so ali se bodo registrirali za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji (v nadaljevanju: nosilci dopolnilnih dejavnosti).
IV. Višina razpisanih sredstev za posamezne namene, upravičeni stroški in pogoji
za pridobitev sredstev
Sredstva v proračunu so omejena. Kolikor sredstva na posamezni proračunski
postavki ne bodo porabljena, se lahko prerazporedijo na ostale proračunske postavke
v skladu z Odlokom o proračunu Občine
Laško za leto 2011.
Prijave na razpis bodo ovrednotene na
podlagi naslednjih meril, ki bodo upoštevane
pri razdeljevanju proračunskih sredstev:
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša za:
– posodabljanje kmetijskih gospodarstev
36.000,00 EUR,
– urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč
in dostopov 15.900,00 EUR.
Predmet pomoči:
1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živinorejsko in rastlinsko pro
izvodnjo:
– naložbe v posodobitev hlevov s pripadajočo notranjo opremo za prirejo mleka,
mesa in jajc;
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– naložbe v skladišča za krmo s pripadajočo opremo;
– nakup kmetijske mehanizacije in opreme;
– nakup kmetijskih zemljišč, v vrednosti do 10% celotne naložbe, če je nakup
kmetijskega zemljišča sestavni del celotne
investicije;
– prva postavitev ekstenzivnih travniških
sadovnjakov ter prva postavitev oziroma
prestrukturiranje intenzivnih trajnih nasadov
sadovnjakov, vključno z jagodišči;
– nakup in postavitev rastlinjakov, plastenjakov, vključno s pripadajočo opremo;
– nakup in postavitev mrež proti toči.
1.2 Urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč in dostopov:
– naložbe v postavitev pašnikov za nadzorovano pašo domačih živali in obor za rejo
gojene divjadi;
– naložbe v izvedbo agromelioracijskih
del in ureditev dostopov (poljske poti, dovozne poti, poti v trajnih nasadih na kmetiji) na
kmetijskih gospodarstvih.
2. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu: okvirna višina razpisanih sredstev
znaša 9.500,00 EUR.
Predmet pomoči: stroški izobraževanja
in usposabljanja, svetovalnih storitev, organizacije forumov, tekmovanj, razstav in sejmov, sodelovanja na tekmovanjih, publikacij
in spletišč.
3. Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša
16.000,00 EUR.
Predmet pomoči:
Predmet podpore so naložbe za sledeče
vrste namenov:
(1) predelava kmetijskih proizvodov,
opredeljenih v Prilogi 1 (mesa, mleka, vrtnin,
sadja, mlevskih in škrobnih izdelkov, rastlinskih in živalskih olj in maščob, pripravljenih
krmil za živali, drugih živil, pijač, lesa), medu
in čebeljih izdelkov, zelišč, gozdnih sadežev
in gozdnih sortimentov);
(2) neposredna prodaja kmetijskih pro
izvodov na kmetijah;
(3) neposredna prodaja kmetijskih pro
izvodov izven kmetije;
(4) turizem na kmetiji (gostinska in negostinska dejavnost – ogled kmetije in njenih
značilnosti in ogled okolice kmetije, prikaz
vseh del iz osnovne kmetijske in gozdarske
dejavnosti, prikaz vseh del iz ostalih vrst dopolnilne dejavnosti na kmetiji, turistični prevoz potnikov z vprežnimi vozili, ježa živali,
žičnice, vlečnice, sedežnice, oddaja športnih
rekvizitov, oddajanje površin za piknike);
(5) dejavnost (storitve in izdelki), povezana s tradicionalnimi znanji na kmetiji (oglarstvo, tradicionalno krovstvo s slamo, skodlami in skriljem, peka v kmečki peči, izdelava
drobnih galanterijskih izdelkov iz lesa, zbirke, izdelava podkev, podkovno kovaštvo,
tradicionalni izdelki iz zelišč in dišavnic);
(6) pridobivanje in prodaja energije iz
obnovljivih virov na kmetiji;
(7) storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo, orodji in živalmi ter oddaja le teh v najem;
(8) izobraževanje na kmetijah, povezano
s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo na kmetiji;
(9) zbiranje in kompostiranje organskih
snovi;
(10) aranžiranje ter izdelava vencev,
šopkov ipd iz lastnega cvetja in drugih okrasnih rastlin.

Odpiranje vlog
Strokovna komisija, ki jo imenuje župan,
opravi pregled popolnih in pravočasnih vlog
ter jih oceni na podlagi pogojev in meril in
kriterijev iz tega razpisa. Na podlagi ocenjevanja vlog bo strokovna komisija pripravila lestvico ocenjenih vlog glede na število
doseženih točk. V primeri, da bo skupna
vrednost pričakovanega sofinanciranja vlog,
ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje, presegla vrednost razpisanih oziroma razpoložljivih sredstev, bodo imele prednost vloge
z višjo oceno.
Vloge morajo biti oddane v zaprti kuverti, opremljene z naslovom pošiljatelja in
označene z oznako: »Ne odpiraj – razpis
kmetijstvo 2011«, od začetka razpisa do
31. marca 2011, in sicer na naslov Občina
Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško. V primeru, da upravičenec pošilja več vlog za
več namenov, mora biti vsaka vloga v svoji
kuverti.
Upravičencem se sredstva iz proračuna
občine izplačajo na transakcijski račun na
podlagi zahtevka. Zahtevek mora vsebovati
dokazila o plačilu obveznosti in račune oziroma dokumentacijo glede na posamezen
ukrep. Zahtevek in računi morajo biti dostavljena na Občino Laško najkasneje do
31. avgusta 2011, razen za Ukrep 2, Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu do
28. oktobra 2011.
Upravičenci, pogoji za pridobitev sredstev in način obravnavanja vlog iz naslova
tega razpisa so v celoti objavljeni na spletni
strani (www.lasko.si) in na oglasni deski Občine Laško.
Brezplačna razpisna dokumentacija je od
dneva te objave do izteka prijavnega roka
dosegljiva na spletni strani Občine Laško
(www.lasko.si) ali pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v Glavni pisarni Občine
Laško in v Uradu župana – referat za gospodarske zadeve, Mestna ulica 2, 3270 Laško, pri Tomažu Zemetu tel. 03/733-87-36,
e-mail: tomaz.zeme@lasko.si v času uradnih ur.
Občina Laško
Št. 610-0005/2011
Ob-1480/11
Na podlagi Pravilnika o postopku in merilih za vrednotenje kulturnih programov in
projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki
jih sofinancira Občina Sevnica (Uradni list
RS, št. 9/11) Občina Sevnica objavlja
javni razpis
zbiranja predlogov za sofinanciranje
programov in projektov na področju
ljubiteljske kulturne dejavnosti,
ki jih bo v letu 2011 sofinancirala
Občina Sevnica
1. Naročnik: Občina Sevnica, Glavni trg
19a, 8290 Sevnica.
2. Predmet javnega razpisa so programi
in projekti na področju kulture, ki zajemajo
vse oblike ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na področju glasbene
(vokalne in instrumentalne), plesne, gledališke in lutkovne, folklorne, literarne, likovne,
fotografske, video in filmske dejavnosti.
Po merilih pravilnika se ocenjuje tudi
založništvo in izobraževanje prijaviteljev
z vseh zgoraj naštetih področij.
Predmet tega razpisa niso sredstva za
investicijsko vzdrževanje in investicije v prostore za izvajanje kulturnih programov in
projektov.
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3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis:
Na razpis se lahko prijavijo izvajalci programov in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti:
– društva, registrirana za izvajanje programov na področju kulture,
– resorne občinske zveze, če so izvajalci
programa,
– ustanove in zasebni zavodi, ki so ustanovljeni za opravljanje dejavnosti v kulturi in
so nepridobitni,
– posamezniki, ki so vpisani v razvid
samostojnih ustvarjalcev pri ministrstvu za
kulturo.
Prijavitelji na razpis morajo izpolnjevati
naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Sevnica,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje
za uresničevanje kulturnih aktivnosti,
– da imajo zagotovljene redne vaje,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu,
plačani članarini in ostalo dokumentacijo,
kot to določa zakon o društvih,
– za posameznike, ki so vpisani v razvid
samostojnih ustvarjalcev pri ministrstvu, pristojnem za kulturo, je pogoj, da imajo stalno
prebivališče v Občini Sevnica,
– s posameznim kulturnim programom
oziroma projektom lahko posamezni izvajalci kandidirajo za sredstva iz občinskega
proračuna le na enem javnem razpisu Občine Sevnica v tekočem letu,
– če je prijavitelj zveza, mora k prijavi
priložiti sklep pristojnega organa resorne
občinske zveze o prijavi projekta oziroma
programa.
4. Okvirna
vrednost
razpisa
je
15.793,00 EUR, dejanska vrednost pa bo
določena po sprejetju proračuna za leto
2011.
5. Merilo za izbor programov in projektov
je Pravilnik o postopku in merilih za vrednotenje programov in projektov ljubiteljske
kulturne dejavnosti, ki jih sofinancira Občina
Sevnica (Uradni list RS, št. 9/11) in je sestavni del razpisne dokumentacije.
6. Posredovanje potrebne dokumentacije:
– izpolnjena prijava na razpis in izpolnjeni obrazci iz razpisne dokumentacije (vsi
prijavitelji),
– s podpisom potrjen vzorec pogodbe
(vsi prijavitelji),
– kopija odločbe oziroma sklepa o registraciji (vsi prijavitelji),
– kopija odločbe o statusu (samo samostojni ustvarjalci na področju kulture),
– sklep pristojnega organa resorne občinske zveze (samo zveze).
Prijave na razpis morajo biti popolne.
7. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2011.
8. Rok za predložitev prijav in način predložitve: prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do vključno 18. marca 2011
na naslov: Občina Sevnica, Glavni trg 19a,
8290 Sevnica.
Pošiljke, oddane po pošti, morajo biti oddane obvezno s priporočeno pošto najpozneje 18. 3. 2011 (datum poštnega žiga na
dan 18. 3. 2011).
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti
z oznako »Ne odpiraj – prijava na javni razpis za kulturne programe in projekte 2011«
na prednji strani. Na kuverti mora biti obvezno naveden naslov prijavitelja. Ponudbe,
ki ne bodo oddane v skladu s temi navodili,
bodo s sklepom zavržene.
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Če je vloga formalno nepopolna, se
stranko pozove, da jo dopolni. Stranka mora
vlogo dopolniti v petih dneh. Če stranka vloge ne dopolni v zahtevanem roku, komisija
vlogo zavrže s sklepom.
9. Datum odpiranja prijav za dodelitev
sredstev: strokovna komisija, imenovana
s sklepom župana, bo z odpiranjem začela
22. marca 2011 v sejni sobi Občine Sevnica.
Odpiranje ne bo javno.
Opozorilo: vloge, ki ne bodo prispele pravočasno, ali jih ne bo vložila upravičena
oseba, bodo zavržene s sklepom v skladu
s 117. členom Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS,
št. 77/07 – UPB1, 56/08, 94/09 – Odl US in
04/10). Pošiljatelji vlog, ki ne bodo popolne,
bodo pozvani k dopolnitvi vlog. Vloge mora
pošiljatelj dopolniti v petih dneh. Če pošiljatelj vloge ne bo dopolnil v zahtevanem roku,
bo vloga zavržena s sklepom.
10. Izid razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
pisno obveščeni najpozneje v 30 dneh od
datuma odpiranja prijav.
Občina Sevnica bo z izbranimi prijavitelji
sklenila pogodbo o sofinanciranju programov v okviru sredstev, zagotovljenih v sprejetem proračunu za leto 2011.
11. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija je od 18. 2. 2011 do izteka
prijavnega roka dosegljiva tudi na spletni
strani Občine Sevnica, www.obcina-sevnica.si, spletni strani KŠTM Sevnica, www.
kstm.si, ali si jo v tem roku zainteresirani
lahko dvignejo na Zavodu KŠTM Sevnica,
Glavni trg 19, 8290 Sevnica.
12. Dodatne informacije in pojasnila: Rok
Petančič, tel. 07/816-10-75, ali 051/680-289,
e-mail: rok.petancic@kstm.si, v času od 8.
do 15. ure.
Občina Sevnica
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Javne dražbe
Št. 001-03/11-1/2
Ob-1476/11
Republika Slovenija, Državni zbor, Šubičeva 4, Ljubljana na podlagi 4. člena,
drugega odstavka 14. in 21. člena Zakona
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 86/10) objavlja
prodajo premičnine
oziroma motornega vozila
z javno dražbo
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Republika Slovenija, Državni zbor,
Šubičeva 4, 1000 Ljubljana.
2. Opis predmetov prodaje:
a) premičnina, rabljeno osebno vozilo Renault, tip Laguna Evolution 2,0 dCi,
z registrsko oznako LJ 51 – 8KJ, številka
šasije VF1BG4TB 636357748, inventarna
številka 23664, leto izdelave 2006, prevoženih 53.492km*, vozilo je v dobrem voznem
stanju.

* Prevoženi km so podani s stanjem na dan
7. 2. 2011.

3. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
dražbe: prodaja premičnin, rabljenih motornih vozil se izvaja po načelu »videno – kupljeno«, zato kupec nima pravice uveljavljati
kasnejših reklamacij. S kupcem se sklene
prodajna pogodba.
4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja: izklicna cena je 8.500,00 EUR, najnižji
znesek višanja izklicne cene je 50,00 EUR;
5. Kraj javne dražbe: javna dražba bo
potekala v prostorih Državnega zbora, Šubičeva 4, Ljubljana.
6. Čas javne dražbe: v ponedeljek, 28. 2.
2011, z začetkom ob 14. uri.
7. Pooblastilo pooblaščenih zastopnikov:
pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo
na javni dražbi predložiti pisno pooblastilo,

fizična oseba pa se izkaže z osebnim dokumentom.
8. Višina varščine, ki jo je potrebno plačati pred začetkom dražbe
Pred začetkom dražbe je potrebno plačati varščino v višini 10% izklicne cene, to je
850,00 EUR, in sicer na transakcijski račun
Državnega zbora: 01100-6370121177, sklic
na št. 18 12114-7201001-00120211, z obvezno navedbo namena nakazila: Javna dražba – Renault Laguna.
Varščina se ne obrestuje. Najugodnejšemu dražitelju se varščina všteje v kupnino,
ostalim dražiteljem se vrne brezobrestno
v roku 14 dni po končani dražbi. S plačilom varščine sprejme dražitelj obveznost,
da pristopi k dražbi. V primeru odstopa od
dražbe varščina zapade v korist Proračuna
Republike Slovenije.
9. Ogled predmeta javne dražbe
Ogled premičnine, rabljenega motornega vozila, ki je predmet dražbe, in vpogled
v ostalo spremno dokumentacijo (cenitvena
poročila), bo možen v sredo, 23. 2. 2011,
od 9. do 12. ure in na dan javne dražbe,
to je v ponedeljek, 28. 2. 2011 od 10. do
12. ure. Vsi, ki so zainteresirani za ogled
vozila, se v navedenem terminu zglasijo
na recepciji Državnega zbora, na Šubičevi
4, Ljubljana.
Vsa dodatna pojasnila in informacije lahko zainteresirani dražitelji dobijo pri
Janezu Franko, tel. 01/478-97-12 ali GSM
041/605-078, vsak delovni dan med 9. in
11. uro; e-pošta: janez.franko@dz-rs.si.
10. Objava javne dražbe s podrobnejšimi
informacijami in pravili javne dražbe je dostopna na spletu organizatorja javne dražbe:
http://www.dz-rs.si/.
Republika Slovenija
Državni zbor
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Razpisi delovnih mest
Št. 45
Ob-1443/11
Upravni odbor Geološkega zavoda Slovenije na podlagi 34. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45I/94, 8/96,
18/98, 36/00, 127/06) ter 24. člena Statuta
GeoZS objavlja javni razpis za imenovanje
direktorja Geološkega zavoda Slo
venije.
Pogoji, ki jih mora v skladu z Zakonom
o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45I/94,
8/96, 18/98, 36/00, 127/06), Zakonom
o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni
list RS, št. 96/02, 115/05, 61/06, 112/07),
Sklepom o preoblikovanju dela Inštituta za
geologijo, geotehniko in geofiziko v javni
raziskovalni zavod Geološki zavod Slovenije (Uradni list RS, št. 66/98, 65/99, 88/02,
49/03, 11/06) ter Statutom Geološkega zavoda Slovenije izpolnjevati kandidat:
– doktorat znanosti,
– izkazovanje mednarodno primerljivih
raziskovalnih ali tehnološko-razvojnih rezultatov v zadnjih petih letih,
– izkazovanje sposobnosti za organiziranje in vodenje,
– izkazovanje sposobnost za organiziranje in vodenje raziskovalnega in razvojnega dela.
Direktorja GeoZS imenuje Upravni odbor
GeoZS s soglasjem ustanovitelja GeoZS.
Direktor GeoZS je organizacijski in strokovni vodja javnega raziskovalnega zavoda
GeoZS. Mandat direktorja GeoZS traja pet
let.
Kandidati morajo svoje prijave posredovati v 10 dneh od objave tega javnega razpisa, na naslov: Geološki zavod Slovenije,
Dimičeva 14, Ljubljana. Prijava na ta javni
razpis mora biti v zaprti ovojnici z oznako
»Za razpisano mesto direktorja GeoZS«.
Prijavi na ta javni razpis morajo biti priložena
ustrezna dokazila o izpolnjevanju pogojev
razpisa, CV z navedbo dosedanjih izkušenj,
bibliografijo ter program dela in vodenja GeoZS. (Vse gradivo je s tem namenom na voljo v tajništvu GeoZS, tel. 01/280-97-02).
Kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v 30 dneh po objavi tega javnega
razpisa.
Geološki zavod Slovenije
Št. 110-30/2010
Ob-1454/11
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS,
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in
91/09):
– 2 prosti mesti okrožnega sodnika na
Okrožnem sodišču v Mariboru.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrožnega sodnika, določene v 10. členu
Zakona o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),

– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi 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 strokovne dejavnosti po pridobljeni
univerzitetni diplomi z dokazili in dokazila o
izpolnjevanju posebnih pogojev za izvolitev
na razpisano sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev
iz prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev
za izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za
pravosodje pridobiva podatek o poslovni
sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo
od upravljavca matičnega registra, podatek
o državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3,
15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-122/2010
Ob-1455/11
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS,
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in
91/09):
– 2 prosti mesti okrajnega sodnika na
Okrajnem sodišču v Mariboru.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrajnega sodnika, določene v 9. členu Zakona o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi 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 strokovne dejavnosti po pridobljeni
univerzitetni diplomi z dokazili in dokazila o
izpolnjevanju posebnih pogojev za izvolitev
na razpisano sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev
iz prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev
za izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za
pravosodje pridobiva podatek o poslovni
sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo
od upravljavca matičnega registra, podatek
o državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3,
15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-121/2010
Ob-1456/11
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS,
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in
91/09):
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Lenartu.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrajnega sodnika, določene v 9. členu Zakona o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi 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 strokovne dejavnosti po pridobljeni
univerzitetni diplomi z dokazili in dokazila o
izpolnjevanju posebnih pogojev za izvolitev
na razpisano sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev
iz prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev
za izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za
pravosodje pridobiva podatek o poslovni
sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo
od upravljavca matičnega registra, podatek
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o državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3,
15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-1474/11
Na podlagi 34. člena Zakona o zavodih
(Uradni list RS, št. 12/91, s spremembami in
dopolnitvami) in 27. člena Statuta Splošne
bolnišnice Celje z dne 27. 9. 2007, Svet
zavoda Splošne bolnišnice Celje objavlja
prosto delovno mesto
direktorja Splošne bolnišnice Celje
(m/ž) za štiriletno mandatno obdobje.
Na razpis se lahko prijavijo kandidati,
oziroma kandidatke, ki poleg splošnih pogojev, predpisanih z zakonom, izpolnjujejo
tudi naslednje pogoje:
– imajo univerzitetno izobrazbo;
– imajo najmanj 5 let vodstvenih delovnih
izkušenj;
– imajo ustrezna organizacijska in upravljalska znanja;
– predložijo vizijo in strategijo razvoja
zavoda ter opredelijo svojo vlogo pri realizaciji le tega.
Rok, do katerega sprejemamo prijave, je
15 dni od dneva objave, rok v katerem bodo
kandidati/ke obveščeni o izboru, pa 30 dni
po objavi tega razpisa.
Ponudbe pošljite v zaprti ovojnici na naslov: Splošna bolnišnica Celje, Oblakova
ulica 5, Splošno kadrovsko pravni sektor,
3000 Celje, z oznako: »Razpis za direktorja
Splošne bolnišnice Celje – Ne odpiraj!«.
Svet zavoda
Splošne bolnišnice Celje
Ob-1475/11
Na podlagi 34. člena Zakona o zavodih
(Uradni list RS, št. 12/91, s spremembami in
dopolnitvami) in 29. člena Statuta Splošne
bolnišnice Celje z dne 27. 9. 2007, Svet
zavoda Splošne bolnišnice Celje objavlja
prosto delovno mesto
strokovnega direktorja bolnišnice
(m/ž) za štiriletno mandatno obdobje.
Na razpis se lahko prijavijo kandidati,
oziroma kandidatke, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjujejo tudi
naslednje pogoje:
– imajo univerzitetno izobrazbo medicinske smeri;
– imajo opravljeno specializacijo s področja dejavnosti zavoda;
– imajo najmanj 5 let delovnih izkušenj;
– imajo ustrezne organizacijske in vodstvene sposobnosti;
– predložijo program dela in razvoja medicinske stroke v zavodu.
Rok, do katerega sprejemamo prijave, je
15 dni od dneva objave, rok v katerem bodo
kandidati/ke obveščeni o izboru, pa 30 dni
po objavi tega razpisa.
Ponudbe pošljite v zaprti ovojnici na naslov: Splošna bolnišnica Celje, Oblakova
ulica 5, Splošno kadrovsko pravni sektor,
3000 Celje, z oznako: »Razpis za strokovnega direktorja«.
Svet zavoda
Splošne bolnišnice Celje
Št. 76/2011
Ob-1488/11
Na podlagi 25 in 26. člena Statuta javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom

Gornja Radgona, direktor razpisuje dela in
naloge
glavne medicinske sestre oziroma
tehnika zavoda.
Kandidat mora poleg splošnih zakonskih
pogojev izpolnjevati še:
– da ima visoko ali višjo izobrazbo zdravstvene nege,
– da ima 5 let delovnih izkušenj.
Mandat traja 4 leta.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev je potrebno poslati v 8 dneh po objavi
razpisa na naslov: Zdravstveni dom G. Radgona, Partizanska cesta 40, 9250 Gornja
Radgona.
O izbiri bodo kandidati obveščeni najpozneje v 30 dneh po odločitvi direktorja.
Zdravstveni dom Gornja Radgona
Ob-1505/11
Na podlagi 19. člena Zakona o javnih
agencijah (Uradni list RS, št. 52/02 in 51/04),
tretjega odstavka 8. člena Zakona o slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 77/10),
šeste alineje prvega odstavka 15. in prvega
odstavka 21. člena Sklepa o preoblikovanju
Filmskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada, v Slovenski filmski center, javno agencijo Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 92/10), Svet Slovenskega filmskega
centra, javne agencije Republike Slovenije
objavlja javni natečaj za delovno mesto
direktorja Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije.
1. Za direktorja Slovenskega filmskega
centra, javne agencije Republike Slovenije (v nadaljevanju: Slovenski filmski center)
lahko kandidira oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– je državljan Republike Slovenije;
– ima najmanj visokošolsko izobrazbo
druge stopnje oziroma izobrazbo, ki ustreza
tej izobrazbi v skladu z veljavnimi predpisi;
– ima vsaj deset let delovnih izkušenj;
– je strokovnjak s področja dela agencije;
– obvlada vsaj en svetovni jezik na višji
ravni;
– ni bila pravnomočno obsojena zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev.
2. Prijavi mora kandidat priložiti:
– program dela in razvoja Slovenskega filmskega centra v naslednjih petih letih,
glede na dejavnosti in naloge Slovenskega
filmskega centra, skladno s 5. členom Zakona o slovenskem filmskem centru, javni
agenciji Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 77/10) ter 6. in 7. členom Sklepa o preoblikovanju Filmskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada, v Slovenski filmski
center, javno agencijo Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 92/10);
– izjavo, da je državljan Republike Slovenije;
– notarsko overjeno dokazilo o doseženi
stopnji izobrazbe;
– življenjepis kandidata z opisom dosedanjih delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno tudi, da je strokovnjak s področja dela
agencije;
– dokazilo, da obvlada vsaj en svetovni
jezik na višji ravni (kot potrdilo o aktivnem
znanju tujega jezika bo svet Slovenskega
filmskega centra upošteval potrdila, ki jih
izda Državni izpitni center, certifikate oziroma dokazila o uspešno opravljenem izpitu
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iz tujega jezika na dodiplomskem univerzitetnem študiju oziroma dokazila o šolanju
v tujini ali spričevalo o aktivnem znanju tujega jezika);
– izjavo, da oseba ni bila pravnomočno
obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev;
– izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje pridobitev podatkov iz
uradne evidence.
3. Kandidat lahko prijavi priloži tudi druga
dokazila, ki dodatno utemeljujejo njegovo
kandidaturo.
4. Kandidati vložijo prijavo v pisni obliki in jo pošljejo v zaprti ovojnici, z oznako
»Ne odpiraj – javni natečaj za direktorja«,
na naslov: Slovenski filmski center, javna
agencija Republike Slovenije, Miklošičeva
c. 38, 1000 Ljubljana, do vključno 8. 3. 2011.
Vloga se šteje za pravočasno, če je vložena
zadnji dan roka priporočeno po pošti.
5. Prepozne in formalno nepopolne prijave se zavržejo in ne bodo uvrščene v izbirni
postopek.
6. Na predlog Sveta Slovenskega filmskega centra bo Vlada Republike Slovenije
izbranega kandidata imenovala za direktorja
za dobo petih let, z možnostjo ponovnega
imenovanja, vendar največ enkrat.
7. Neizbrani kandidati bodo o izboru obveščeni najkasneje v petnajstih dneh od
imenovanja direktorja.
8. Dodatne informacije o javnem natečaju
lahko kandidati dobijo na tel. 01/234-32-06
oziroma na elektronskem naslovu tajnistvo@film-center.si. Kontaktna oseba je
Martin Steblovnik.
9. V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in
ženske.
Slovenski filmski center,
javna agencija Republike Slovenije
Št. 110-15/2010
Ob-1518/11
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS,
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in
91/09):
– 4 prosta mesta okrožnega sodnika
na kazenskem oddelku Okrožnega sodišča v Ljubljani.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrožnega sodnika, določene v 10. členu
Zakona o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
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Vsi 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 strokovne dejavnosti po pridobljeni
univerzitetni diplomi z dokazili in dokazila o
izpolnjevanju posebnih pogojev za izvolitev
na razpisano sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev
iz prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev
za izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za
pravosodje pridobiva podatek o poslovni
sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo
od upravljavca matičnega registra, podatek
o državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3,
15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
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Druge objave
Št. 3734-1/2009/124
Ob-1508/11
Vlada Republike Slovenije, Gregorčičeva 20–25, 1000 Ljubljana, razpisuje na
podlagi tretjega odstavka 16. člena Pomorskega zakonika (Uradni list RS, št. 120/06
– UPB-2 in 88/10) in ob ugotovitvi, da
motorna ladja »SOL TRADER«, IMO številka 7504184, z zadnjim pristaniščem vpisa Kingstown in državo zastave St. Vincent
in Grenadini, ki je zapuščena, brez zastave in brez posadke, v koprskem tovornem
pristanišču, ni zaprosila za razpremo, niti
ni na zahtevo Uprave RS za pomorstvo
takoj izplula iz notranjih morskih voda in
teritorialnega morja Republike Slovenije,
potem ko so bili izpolnjeni pogoji, da bi
lahko izplula,
javno zbiranje ponudb
za prodajo motorne ladje
»SOL TRADER«
Organizator javnega zbiranja ponudb je
Republika Slovenija, Ministrstvo za promet,
Langusova 4, 1535 Ljubljana, na podlagi
pooblastila prodajalca.
Besedilo razpisa je objavljeno v slovenskem in angleškem jeziku, na spletni strani, www.mzp.gov.si in www.up.gov.si, ter na
oglasni deski Uprave RS za pomorstvo, Ukmarjev trg 2, 6000 Koper.
Zainteresirani ponudniki se lahko za
dodatna pojasnila obrnejo na: Ministrstvo
za promet, Direktorat za pomorstvo, tel.
+386 1 478-85-00, faks + 386 1 47-88-230,
el. pošta: mzp.pomorstvo@gov.si.
Ministrstvo za promet
Ob-1459/11
Zavod za uveljavljanje pravic izvajalcev
in proizvajalcev fonogramov Slovenije (Zavod IPF), Šmartinska 152, 1000 Ljubljana,
v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih
pravicah (ZASP) vabi Javni zavod RTV Slovenija k pogajanjem za sklenitev pogodbe
o pogojih, načinih ter višini nadomestil za
uporabo komercialno izdanih fonogramov
v radijskih in televizijskih programih RTV
Slovenija.
Zavod IPF
Ob-1484/11
Zavod za uveljavljanje pravic izvajalcev
in proizvajalcev fonogramov Slovenije (Zavod IPF), Šmartinska 152, 1000 Ljubljana,
v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih
pravicah (ZASP) vabi na pogajanja vse izdajatelje, ki v komercialnih radijskih programih radiodifuzno oddajajo fonograme. Vsi
zgoraj omenjeni izdajatelji naj svoj interes
za sodelovanje na pogajanjih pisno izrazijo
s priporočeno pošiljko najpozneje v roku
15 dni po objavi tega vabila na naslov: Zavod IPF, Šmartinska 152, 1000 Ljubljana.
Zavod IPF
Št. 023-72/2008-42
Ob-1483/11
Davčna uprava Republike Slovenije na
podlagi drugega odstavka 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti – ZSPDSLS
(Uradni list RS, št. 86/10) razpisuje

javno zbiranje ponudb
za rešitev prostorske problematike
za potrebe Davčne uprave Republike
Slovenije, Davčnega urada Nova Gorica
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Davčna uprava Republike Slovenije, Generalni davčni urad, Šmartinska cesta 55, 1000 Ljubljana.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb:
a. zamenjava obstoječih poslovnih prostorov in najem razlike opremljenih1 poslovnih prostorov za potrebe Davčnega urada
Nova Gorica, za nedoločen čas, s ponudbo
za kasnejši odkup.
b. podredno: najem opremljenih poslovnih prostorov za potrebe Davčnega urada
Nova Gorica, za nedoločen čas, s ponudbo
za kasnejši odkup.
3. Pogoji oziroma zahteve:
a) Poslovni prostori se morajo nahajati na območju mesta Nova Gorica, morajo
biti dosegljivi s progami javnega prometa
in morajo biti v območju, predvidenem za
poslovno dejavnost,
b) Poslovni prostori morajo biti urejeni
skladno z merili za ureditev poslovnih prostorov za potrebe državne uprave, z minimalnimi odstopanji, s katerimi se strinja naročnik
(odstopanja morajo biti navedena). Merila so
objavljena na internetni strani: http://www.
mju.gov.si/fileadmin/mju.gov.si/pageuploads/mju_dokumenti/pdf/Merila_POSLOVNI_PROSTORI_DUO.pdf. Vsa IKT infrastruktura izvedena v skladu z Normativi za
projektiranje in izgradnjo LAN verzija 5.4,
objavljenimi na: http://www.mju.gov.si/fileadmin/mju.gov.si/pageuploads/DEUP/PR_
Normativi_za_LAN_V5.4.pdf
c) Objekt mora biti energetsko učinkovit,
kar bo potrebno pred primopredajo dokazati
s predpisano dokumentacijo.
d) Parkirna mesta; zagotovljenih mora
biti 16 parkirnih mest (13 službenih vozil in
3 PM za vodilne delavce). Ponudnik mora
v ponudbi navesti vrednost najema parkirnega mesta. Ob tem naj ponudnik navede tudi
celotno število parkirnih mest, ki so na voljo.
Navede naj tudi ali so parkirišča varovana
(kamera, zapornica).
e) Investitor bo moral v nadaljnjih postopkih podati:
a. Izjavo o upoštevanju meril (vsebina
izjave je sestavni del meril)
b. Izjavo o upoštevanju normativov
za LAN.
Upoštevane morajo biti tudi dodatne zahteve Davčne uprave Republike Slovenije, ki
so navedene v nadaljevanju.
a) Del poslovnih prostorov mora biti v pritličju; kjer je potrebno predvideti prostore receptorja – varnostnika, informatorja, glavno
pisarno, blagajno, izdajo potrdil o plačanih
obveznostih in nekatere pogoste storitve
(izdaja davčnih številk, izpisi iz davčnih kartic, promet nepremičnin, dohodnina). Ostale dejavnosti lahko v višjih etažah (davčni
1
Opremljeni morajo biti vsi prostori; tisti,
ki jih pridobimo z menjavo in tisti, ki jih najamemo.

nadzor, kontrola, izterjava, davčno knjigovodstvo, register, itd). V najvišji etaži vodstvo DU s skupnimi službami, sejna soba
za operativne sestanke vodstva DU (dnevni,
tedenski …).
b) Poslovni prostori (pisarne, sejne sobe,
ostali zahtevani prostori in pripadajoče komunikacije, ki so v izključni uporabi najemnika) morajo tvoriti funkcionalno zaključeno
celoto. Poslovni prostori morajo biti zaradi
varnosti ločeni od ostalih prostorov z elektronsko ključavnico oziroma z drugim tehničnim varovanjem, kolikor obstaja.
c) Dve sejni sobi, večja predvidena za
40 oseb, razporeditev miz s sredinsko namestitvijo parapetnega kanala s priključki,
poleg tega pa še namestitev stranskih parapetnih kanalov. Potrebno zagotoviti vsaj
30 priključnih mest. V manjši sejni sobi je
potrebno zagotoviti stranski parapetni kanal
in 10 priključnih mest. Zagotoviti je potrebno
napeljavo za projektor iz stropa in ozvočenje, ter za LCD.
d) V vsaki etaži predvideti prostor za arhiv za tekoče zadeve, prostor za kopiranje
in tiskanje dokumentov (prostor mora biti
velik najmanj 8 m2 (fotokopirni stroj, omrežni laserski tiskalnik, omrežni matrični tiskalnik, rezalec odpadnega papirja, strojček za spiralno vezavo … do njega morajo
imeti dostop samo delavci davčnega urada
(Področne politike informacijske varnosti
v DURS), sobo za razgovore s strankami,
čajno kuhinjo.
e) Sistemski prostor mora biti v sklopu
prostorov, ne v najvišjem prostoru DURS in
ne v kleti (z neodvisnim sistemom klimatizacije (tudi rezervna klima naprava), daljinski
nadzor in alarmiranje skrbnikov, v izpadu
elektro energije UPS in agregat, prostor
mora biti požarno zaščiten.
f) Ena vstopna točka v prostore, kjer bo
nameščen varnostnik (recepcijski pult naj bo
urejen za 2 delovni mesti) in kontrola pristopa za vstop zaposlenih. Kontrola pristopa
mora biti nameščena za v: sistemsko sobo,
arhiv, vse fotokopirnice, skladišče, dvigalo,
prostor, kjer se hranijo kadrovske evidence,
blagajno in prostore, kjer se hranijo podatki
različnih vrst in stopenj tajnosti. Za potrebe
shranjevanja ključev pisarn in selektivnega
jemanja ključev v odvisnosti od dovoljenja,
je potrebo v pritličju v bližini receptorja zagotoviti ključarja z zadostnim številom mest za
shranjevanje ključev za vse prostore davčnega urada.
g) Dodatno prezračevanje mora biti v sejni sobi, sistemski sobi po možnosti tudi v fotokopirnicah.
h) Na oknih morajo biti poleg senčil-lamelnih zaves, še dodatna senčila, kot so
roloji ali žaluzije.
i) Arhiv stalna zbirka (25% površin v skladu z zahtevo Meril 3.1.2.4.)
j) Upravljanje objekta mora zagotoviti lastnik objekta oziroma najemodajalec.
Najemodajalec je dolžan uporabnikom zagotavljati upravljanje objekta, vključno s hišnikom, ki skrbi za upravljanje skupnih prostorov in naprav ter za obračunavanje in
plačevanje obratovalnih stroškov različnim
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distributerjem na osnovi delilnika stroškov
glede na zasedenost poslovnih površin.
Uporabniki in plačnika dajejo predhodno soglasje k izbiri upravnika in določitvi njegovih
pravic ter obveznosti, če le ta ob sklenitvi
pogodbe še ni izbran.
k) Za merjenje porabe ogrevalne energije za ogrevanje (in hlajenje) najetih poslovnih prostorov je potreben ločen odštevalni
števec za naročnika oziroma najemnika.
l) Za porabljeno električno energijo v najetih prostorih je potreben samostojen ali odštevalni elektro-števec za naročnika oziroma
najemnika, prav tako mora biti zagotovljen
ločen števec za porabo vode za naročnika
oziroma najemnika.
m) Vsi ostali obratovalni stroški se razdelijo na osnovi delilnika in se zaračunajo
najemnikom oziroma uporabnikom. Računu
se priložijo kopije računov distributerjev oziroma izvajalcev posameznih storitev.
n) V ceni za obratovalne stroške naj bodo
ločeno zajeti tudi stroški čiščenja poslovnih
prostorov, receptorske službe oziroma varovanja in storitve upravljanja (naročnik ni obvezan izbrati vseh navedenih dejavnosti).
o) Za upravljanje in obratovanje objekta se sklene nova pogodba z uporabniki
objekta.
Potrebe po poslovnih prostorih so naslednje:
Skupna potrebna površina najetih prostorov, z upoštevanimi minimalnimi zahtevami po površini pisarn (razvidno iz spodnje
tabele) in z vključenimi površinami komunikacij in ostalih pomožnih prostorov, ki so
v izključni uporabi najemnika, je ocenjena
na okvirno od 3.200 do 3.780 m2.
Površina skupnih delov stavbe v ponudbi
za najem poslovnih prostorov ne sme biti
zajeta.
Skupno število zaposlenih oseb je 145.
Prikaz potrebnih pisarniških površin je
specificirana v spodnji tabeli:

min.
Pisarniški prostori (m2)

maks.

1.282

1.583

Sejni sobi in sobe za razgovore s strankami

120

150

Vhodna avla s pulti

200

250

Sanitarije

80

100

Utility (čajna kuhinja, čistila …)

24

40

Serverji, računalniška soba

30

40

Arhiv

450

450

Tehnični prostori

300

300

Drugi spremljajoči in pomožni prostori

130

160

Skladišče pisarniškega in drugega materiala
komunikacije 20%
Skupaj

60

80

535,2

630,6

3.211

3.784

Pisarna
Oddelek

Delovno mesto

Davčni urad Nova Gorica

Skupaj

sis.

zas.

od

do

od

do

direktor

1

1

18

24

18

24

Podsekretar-namestnik direktorja

1

0

18

20

18

20

tajnica

1

1

20

25

20

25
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Pisarna

Sektor za odmero, kontrolo in informiranje

Oddelek za pravne osebe

Oddelek za samostojne podjetnike

Oddelek za fizične osebe

Sektor za davčno inšpiciranje in preiskave

Oddelek I

Oddelek II

Oddelek za preiskave

Sektor za davčno knjigovodstvo, izterjavo in
register

Oddelek za davčno knjigovodstvo

341

Skupaj

Svetovalec za plan in analize

1

1

10

12

10

12

Analitik VI

1

1

10

12

10

12

Višji svetovalec za IT

1

1

10

12

10

12

Sistemski administrator

2

1

10

12

20

24

Vodja sektorja

1

1

15

18

15

18

Kontrolor-višji svetovalec

5

5

10

12

50

60

Vodja oddelka

1

1

10

12

10

12

Kontrolor svetovalec

3

2

8

10

24

30

Kontrolor svetovalec DČ

1

1

8

10

8

10

Davčni kontrolor -specialist

6

6

8

10

48

60

Davčni kontrolor

5

3

8

8

40

40

Vodja oddelka

1

1

10

12

10

12

Kontrolor svetovalec

2

2

8

10

16

20

Kontrolor svetovalec specialist

1

1

8

10

8

10

Davčni kontrolor specialist

4

4

8

10

32

40

Davčni kontrolor

7

6

8

10

56

70

Referent za davčno kontrolo

2

2

8

8

16

16

Vodja oddelka

1

1

10

12

10

12

Kontrolor svetovalec

2

2

8

10

16

20

Kontrolor svetovalec specialist

1

1

8

10

8

10

Davčni kontrolor specialist

3

2

8

10

24

30

Davčni kontrolor

3

3

8

8

24

24

Referent za davčno kontrolo

6

5

5

8

30

48

Vodja sektorja

1

1

15

18

15

18

Davčni inšpektor svetnik

1

1

8

10

8

10

svetovalec

1

1

8

10

8

10

Svetovalec - pripravnik

1

0

8

10

8

10

Vodja oddelka

1

1

10

12

10

12

Višji davčni inšpektor

6

6

10

12

60

72

Davčni inšpektor

3

1

8

10

24

30

Vodja oddelka

1

1

10

12

10

12

Višji davčni inšpektor

7

6

10

12

70

84

Davčni inšpektor

2

1

8

10

16

20

Vodja oddelka

1

1

10

12

10

12

Višji davčni inšpektor preiskovalec

4

4

10

12

40

48

Vodja sektorja

1

1

15

18

15

18

Višji svetovalec

2

2

10

12

20

24

Vodja oddelka

1

1

10

12

10

12

svetovalec

2

2

8

10

16

20

Višji referent

4

4

5

8

20

32

referent

5

4

5

8

25

40
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Pisarna

Oddelek za izterjavo

Oddelek za register

Sektor za splošne in pravne zadeve

Oddelek za splošne zadeve

Glavna pisarna

Skupaj

Vodja oddelka

1

1

10

12

10

12

Višji izterjevalec specialist

2

2

10

12

20

24

Višji izterjevalec

1

1

10

12

10

12

Izterjevalec specialist

2

2

10

12

20

24

izterjevalec

3

3

8

10

24

30

Višji referent za administrativno
izterjavo

2

2

10

12

20

24

Referent za administrativno izterjavo

3

3

5

8

15

24

Vodja oddelka

1

1

10

12

10

12

svetovalec

1

1

8

10

8

10

Višji referent

2

2

5

8

10

16

referent

1

1

5

8

5

8

Vodja sektorja

1

1

15

18

15

18

Višji svetovalec za pravne naloge

3

3

10

12

30

36

Svetovalec za pravne naloge

1

1

8

10

8

10

Svetovalec za pravne naloge
-pripravnik

1

0

8

10

8

10

Vodja oddelka

1

1

10

12

10

12

Finančnik V

1

1

10

12

10

12

Administrator V

1

1

10

12

10

12

Administrator IV

1

1

10

12

10

12

Kurir -voznik

1

1

8

8

8

8

Vodja glavne pisarne

1

1

15

18

15

18

Dokumentalist V

4

1

10

12

40

48

Dokumentalist VI

1

1

10

12

10

12

Administrator IV

2

1

10

12

20

24

145

126

1.282

1.583

Ponudnik mora v svoji ponudbi obvezno vključiti tudi površine sanitarij (skladno
s predpisi, ki določajo število in velikost sanitarnih prostorov), ustrezno število čajnih
kuhinj (število le teh naj ustreza funkcionalni
razporeditvi prostorov) in komunikacij v izključni rabi najemnika ter ostale morebitne
prostore, ki niso zajeti v zahtevah, pa jih
ponudnik nudi v okviru funkcionalno zaključene celote ponujenih prostorov.
V primeru, da mora ponudnik pred primopredajo obnoviti oziroma finalizirati najete
prostore oziroma da so ponujeni prostori še
v fazi gradnje, mora v času obnove, finalizacije oziroma gradnje pooblaščenim predstavnikom naročnika omogočiti sodelovanje
pri določitvi in izbiri materialov za finalno
obdelavo prostorov, pri izbiri vgrajenih naprav in opreme. V primeru, da želi ponudnik pred primopredajo prostorov spremeniti
tlorisno zasnovo, ki je predmet ponudbe,
mora predhodno od naročnika pridobiti
soglasje k vsem spremembam, pri čemer
spremembe tlorisne zasnove ne smejo pomeniti bistvene spremembe le-te glede na
ponudbo.
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– Dodatne zahteve po urejenosti prostorov (ponudniki jih morajo obvezno upoštevati):
Pri umeščanju poslovnih prostorov je
potrebno upoštevati organizacijo davčnega
urada (sektor s posamezni oddelki mora biti
locirani skupaj po organizacijskih enotah)
– vodstvo davčnega urada,
– sektor za odmero, kontrolo in informiranje,
– oddelek za pravne osebe,
– oddelek za samostojne podjetnike,
– oddelek za fizične osebe,
– sektor za davčno inšpiciranje in preiskave,
– oddelek I,
– oddelek II,
– oddelek za preiskave,
– sektor za davčno knjigovodstvo, izterjavo in register,
– oddelek za davčno knjigovodstvo,
– oddelek za izterjavo,
– oddelek za register,
– sektor za splošne in pravne zadeve,
– oddelek za splošne zadeve,
– glavna pisarna.
Vse naloge se morajo izvajati v pogojih
zagotavljanja davčne tajnosti (vpogled na
računalniški zaslon zaposlenega strankam
mora biti onemogočen). Za zagotovitev teh
nalog morajo biti pisarne ustrezne oblike, da
se delo v njih lahko ustrezno organizira.
Pisarniški prostori morajo biti vsi iznad
nivoja zemljišča in osvetljeni z dnevno svetlobo. Hodniki morajo imeti zagotovljeno naravno svetlobo.
Keramični ali kamniti tlaki nameščeni
v ponujenih poslovnih prostorih in v prostorih
preko katerih se dostopa v ponujene poslovne prostore, morajo biti nedrseča oziroma
morajo biti ustrezno protizdrsno obdelana.
4. Prednostni kriteriji za izbor:
– Ponudbena cena (skladno s točko 8.
Ponudba).
– Ustreznost ponujenih poslovnih prostorov glede na izpolnjevanje zahtev (skladno
s točko 3. c. in 3. d.)
– Ustreznost lokacije: pogostost in kvaliteta javnega prometa, bližina drugih javnih in lokalnih ustanov, kvaliteta delovnega
okolja.
– Ustreznosti rešitve organizacije tlorisa
poslovnih prostorov.
S ponudniki, ki bodo podali ustrezne ponudbe bodo izvedena pogajanja.
5. Obstoječi poslovni prostori, ponujeni
v zamenjavo
Prostori Davčnega urada Nova Gorica se
nahajajo v poslovni stavbi, na naslovu Gradnikove brigade 2, Nova Gorica. To je bivša
stavba Službe družbenega knjigovodstva,
zgrajena leta 1979. Objekt je AB konstrukcije, nepravilne tlorisne površine, višinskih
gabaritov K+P+3. Skupna neto površina
zgradbe je 2.677 m2, od tega četrtina površin (671,7 m2) odpade na kletne prostore. V objektu je na razpolago ca 2.030 m2
uporabnih površin, kar predstavlja ca 70%
potrebnega prostora.
Prikaz neto površin objketa – obstoječe stanje
Kletni prostori (arhiv, zaklonišče, tehnične površine)
Pritličje
I. nadstropje
II. nadstropje
III. nadstropje
Skupaj

Neto površina v m2
671,71
659,74
431,98
441,68
471,89
2.677,00

%
25,09%
24,64%
16,14%
16,50%
17,63%
100,00%

343
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Ogledi stavbe so možni po dogovoru na
telefonski številki 05/336-56-16 mag. Alojz
Durn.
6. Rok sklenitve pogodbe
Za menjavo in najem opremljenih poslovnih prostorov za potrebe Davčnega urada
Nova Gorica, bo Davčna uprava Republike
Slovenije, Generalni davčni urad z najustreznejšim ponudnikom glede na postavljene
kriterije iz točke 4 po izdanem Sklepu o izboru sklenilo ustrezno pogodbo.
Pričetek uporabe prostorov najkasneje
s 1. 10. 2012. Najemnina se začne plačevati
od primopredaje prostorov.
7. Čas trajanja pogodbe: najemna pogodba bo z najustreznejšim ponudnikom
sklenjena za nedoločen čas.
8. Način in rok plačila
Najemodajalec bo za poslovne prostore
in parkirna mesta izstavljal mesečne račune
za najemnino do petega v mesecu za pretekli mesec. Najemnik bo najemnino plačeval na transakcijski račun najemodajalca,
30 dan od prejema pravilno izstavljenega
računa oziroma v roku, ki ga določa Zakon
o izvrševanju proračuna Republike Slovenije.
Obratovalni stroški bremenijo najemnika poslovnih prostorov. Obratovalni stroški
obsegajo naslednje stroške: stroške električne energije, vodarine, kanalščine, odvoza smeti, ogrevanja in hlajenja, čiščenja
objekta, upravljanja, tekočega vzdrževanja,
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, stroške varnostne službe (varovanja),
vzdrževanje okolice.
Če v okviru svoje ponudbe oziroma upravljanja, ponudnik ponuja še dodatne storitve, naj jih opredeli tako v vsebini kot v ceni
na enoto.
9. Ponudbena cena:

Zap. št.

Opis

Enota mere – m2

Količina

1

2

3

4

1.

Najem poslovnih prostorov

2.

Obratovalni stroški

Skupaj ponudbena cena v EUR:
Vse cene morajo biti brez DDV. Na podlagi 44. člena Zakona o davku na dodano
vrednost (Uradni list RS, št. 10/10 – UPB2,
85/10) se za najem nepremičnin ne obračunava DDV.
* Vrednost obratovalnih stroškov se v tabelo navede, kolikor najemodajalec zaračunava obratovalne stroške v pavšalnem
znesku ali po m2; kolikor se obračunavajo
obratovalni stroški po dejanski porabi se 2.
vrstice ne izpolnjuje; ponudnik pa v ponudbi
navede, da se obratovalni stroški plačujejo
po dejanski porabi.
2. Ponudbena cena za najem parkirnih
mest mora biti prikazana ločeno. Iz cene
mora biti razviden DDV, ker je za najem
parkirnih mest potrebno v skladu z Zakonom
o davku na dodano vrednost (Uradni list RS,
št. 10/10 – UPB2, 85/10) DDV obračunati.
3. V ponujeni ceni mora biti navedeno ali
se cena po določenem času zaradi staranja
opreme zniža, oziroma po kakšnem času se
oprema menja.
10. Način, mesto in čas oddaje vseh
ponudb, glede na zahteve pod 2. točko:in
rok plačila

Cena/m2/mesec
v EUR
5

Skupaj/mesecv EUR
6 = 4×5
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Ponudniki morajo ponudbe pripraviti
v slovenskem jeziku:
Ponudbeno dokumentacijo ponudniki predložijo: 1 izvod v tiskani obliki in 1
izvod v elektronski oblik na CD-ju, v zaprti
kuverti, najkasneje do 14. ure, dne 4. 4.
2011, na naslov: Davčna uprava Republike
Slovenije, Generalni davčni urad, Šmartinska 55, 1000 Ljubljana.
Ponudnik lahko odda ponudbo po pošti
ali osebno. Na sprednji strani kuverte mora
biti navedeno: zbiranje ponudb za rešitev
prostorske problematike za potrebe Davčnega urada Nova Gorica, oznaka: »Ne odpiraj – zbiranje ponudb!«.
Na zadnji strani kuverte mora biti naveden naziv in naslov ponudnika.
11. Pogoji za pristop k oddaji ponudbe
Zainteresirani ponudniki morajo v ponudbi priložiti naslednjo dokumentacijo:
– izjavo, da izpolnjuje obveznosti v zvezi
s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami. Naročnik si pridržuje pravico preveriti
resničnost vsebine izjave s pridobitvijo podatkov iz uradne evidence. Ponudbe ponudnikov, ki imajo izkazane neplačane zapadle
davčne obveznosti bodo izločene,
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
ponudnik ni imel blokade TRR (velja za
pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba
mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije
v njegovi državi enakovredne institucijam,
od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe, kolikor takega potrdila ne
more pridobiti pa lastno izjavo, overjeno pri
notarju, s katero pod kazensko in materialno
odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih
mesecih ni imel blokade TRR),
– dokazilo, da ima objekt uporabno dovoljenje za poslovne prostore ali, pravnomočno gradbeno dovoljenje in izjavo v kolikšnem času bo objekt zgrajen (vključno
s pridobitvijo uporabnega dovoljenja)
– tlorise idejne rešitve umestitve zahtevanih prostorov in drugih prostorov ter komunikacij v objekt, z obvezno vrisano dispozicijo pisarniške opreme (grafična priloga),
skladno z zahtevami iz 3. točke,
– seznam vseh prostorov z navedbo kvadratur posameznih prostorov in seštevkom
teh kvadratur (prostori na katere se nanaša
najem in stroški).
Ponudnik, ki ne bo izpolnjeval pogojev
iz te točke, ali je proti njemu uveden postopek stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave
v skladu s predpisi; oziroma je bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen
za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim
ravnanjem bo izločen iz postopka.
Prav tako bodo izločene ponudbe, ki ne
bodo v celoti izpolnjevale pogojev iz 3. točke
Pogoji oziroma zahteve te javne objave.
12. Odpiranje ponudb: javno odpiranje
ponudb bo dne 5. 4. 2011, ob 12 uri, v sejni
sobi 249, na Generalnem davčnem uradu,
Šmartinska 55, Ljubljana. V nadaljevanju
bodo z najustreznejšimi ponudniki izvedena
pogajanja.
13. Dodatne informacije in vprašanja:
dodatne informacije lahko dobite na Generalnem davčnem uradu, kontaktna oseba je
mag. Nina Koščak, tel. 01/478-29-22.
14. Ustavitev postopka: naročnik lahko
ves čas trajanja postopka, le tega prekine ali
ustavi, brez obrazložitve in brez obveznosti
do ponudnikov, ki so oddali ponudbe.
15. Veljavnost ponudb: ponudbe morajo
veljati do vključno 31. 12. 2011.
Davčna uprava Republike Slovenije

Ob-1497/11
Na podlagi Zakona o spodbujanju razvoja
turizma, ob smiselni uporabi Zakona o javnih
financah in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS, Programa dela Slovenske turistične organizacije za leto 2011
– sklop 16: Spodbujanje razvoja turistične
ponudbe in krepitev konkurenčnosti na osnovi partnerstva s civilnim sektorjem in pogodbe sklenjene med Slovensko turistično organizacijo in Turistično zvezo Slovenije za leto
2011, s katero Slovenska turistična organizacija prenaša izvedbo omenjenega ukrepa na
Turistično zvezo Slovenije, objavljamo
javni poziv
za sofinanciranje prireditev
turističnih društev v letu 2011
1. Ime oziroma naziv in sedež subjekta,
ki podeljuje sredstva: Turistična zveza Slovenije (TZS), Miklošičeva ulica 38, 1000
Ljubljana.
2. Predmet javnega poziva: predmet tega
poziva je dodelitev sredstev za prireditev turističnih društev v letu 2011.
3. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem pozivu
Na poziv se lahko prijavi vsako turistično društvo (v nadaljevanju TD), registrirano
v Sloveniji, ki deluje najmanj dve leti.
Vsako TD lahko kot prijavitelj v okviru
tega poziva prijavi le eno prireditev. Posamezna prireditev je lahko na poziv prijavljena enkrat (več društev ne more prijaviti iste
prireditve). Kolikor bo društvo kandidiralo
za sofinanciranje več kot ene prireditve ali
bo ena prireditev prijavljena večkrat, bodo
tovrstne prijave izločene.
Na poziv se lahko prijavi TD ki je oddalo
popolno vsebinsko in finančno poročilo o izvedbi prireditve 2010 (v okviru lanskega javnega poziva) v predpisanem roku do 20. 11.
2010 oziroma je na podlagi zahteve nosilca
poziva (TZS) po dopolnitvi oddalo dopolnjeno poročilo do 28. 12. 2010.
4. Merila za izbor prejemnikov sredstev
Prejemniki sredstev in višina dodeljenih
sredstev bodo odvisni od naslednjih kriterijev:
1. Značaj prireditve (stopnja prispevanja h kakovosti turistične ponudbe destinacije in povezovanju dediščine, naravnih
vrednot in doživetij),
2. Število posameznih subjektov pri organizaciji prireditve (turistična društva, lokalne turistične organizacije, občine, kulturne in
druge ustanove),
3. Število pridobljenih lokalnih ponudnikov ugodnosti v mrežo ugodnosti Kartice
ugodnosti TZS,
4. Tržna naravnanost (kakovost načrta
trženja prireditve),
5. Sejemska predstavitev,
6. Število prenočitev turistov v občini
na kvadratni kilometer,
7. Možnost aktivnega sodelovanja obiskovalcev pri izvedbi prireditve,
8. Spremljajoča ponudba prireditve,
9. Članstvo v TDO oziroma TZS.
Največji možni znesek, ki je lahko dodeljen posameznemu turističnemu društvu, je
1.200 EUR.
TZS bo sofinancirala prireditve, ki bodo
ustrezale pogojem poziva in bodo dosegle
najmanj 60 točk. Projekti, ki bodo ocenjeni
z manj kot 60 točkami bodo izločeni. Sredstva, ki so na razpolago, se bodo delila
med najboljše ocenjene prireditve do porabe
sredstev.
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5. Okvirna višina sredstev, ki so na
razpolago: skupna višina sredstev, ki se
na podlagi tega poziva dodeljuje, znaša
126.000 EUR.
6. Obdobje, v katerem morajo biti sredstva porabljena: sredstva, ki bodo dodeljena
posameznim društvom, morajo biti porabljena v obdobju od 1. 1. 2011 do 20. 11. 2011.
7. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je zadnji dan roka za oddajo prijav,
to je do dne 14. 3. 2011, najkasneje do
14. ure prispela na sedež Turistične zveze
Slovenije, Miklošičeva ulica 38, 1000 Ljub
ljana, VI. nadstropje v tajništvu. Šteje se,
da je prijava pravilno označena, če je na
ovojnici označeno »Javni poziv – Sofinanciranje prireditev turističnih društev – Ne odpiraj«. Nepravočasne ali nepravilno označene
prijave bodo vrnjene prijavitelju neodprte,
zato mora biti na hrbtni strani vsake pošiljke
označen pošiljatelj.
8. Datum odpiranja vlog za dodelitev
sredstev: komisija bo z odpiranjem prijav
pričela dne, 15. 3. 2011 ob 10. uri na TZS,
Miklošičeva ulica 38, 1000 Ljubljana. Odpiranje ni javno.
9. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu poziva: prijavitelji
bodo o izboru in dodelitvi sredstev, ki bodo
dana TD, pisno obveščeni v roku najpozneje
30 dni od dneva, ko bo končano odpiranje
prijav.
10. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dobijo dodatne informacije:
vse dodatne informacije v zvezi s pozivom
dobite na Turistični zvezi Slovenije, pri Biseri
Djutović, na tel. 01/434-16-79, vsak delovnik
od 11. do 14. ure oziroma po elektronski pošti: bisera.djutovic@turisticna-zveza.si.
11. Kraj, kjer lahko zainteresirani dobijo
razpisno dokumentacijo: vsa razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani TZS,
www.turisticna-zveza.si.
Turistična zveza Slovenije
Št. 11/2011
Ob-1403/11
Občina Nazarje, Savinjska cesta 4, 3331
Nazarje, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 14/07), Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 14/07 in 84/07) ter Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem
Občine Nazarje za leto 2011 (sprejet na
4. seji občinskega sveta dne 27. 1. 2011),
objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Občina Nazarje, Savinjska
cesta 4, 3331 Nazarje, tel. 03/839-16-00;
faks 03/839-16-15, e-pošta: obcina@nazarje.si.
2. Predmet prodaje:
Predmet prodaje je 5 komunalno opremljenih zemljišča (gradbenih parcel), v ureditvenem območju Za samostanom-1, namenjenih gradnji individualnih stanovanjskih
objektov. Parcele so označene s številkami:
II., III., IV., V. in VI.
Prodajajo se naslednje gradbene parcele:
– II. – parc. št. 958/8, k.o. Prihova, v izmeri 856 m2,
– III. – parc. št. 958/5, k.o. Prihova, v izmeri 852 m2,
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– IV. – parc. št. 958/6, k.o. Prihova, v izmeri 629 m2,
– V. – parc. št. 958/7, k.o. Prihova, v izmeri 645 m2,
– VI. – parc. št. 955/6, k.o. Prihova, v izmeri 900 m2.
Nepremičnine so locirane v k. o. Prihova, v neposredni bližini naselja Nazarje, saj
so od centra oddaljene le nekaj minut hoje.
Ležijo na sončni strani za tako imenovanim
samostanskim hribom. V celotnem zaselku
so trenutno zgrajene štiri enodružinske hiše,
z novo zgrajeno komunalno infrastrukturo pa
bo omogočena gradnja osmih enodružinskih
stanovanjskih hiš. Zemljišča so komunalno
urejena, kar pomeni, da je zgrajena cestna
infrastruktura, vodovodna infrastruktura,
skupna čistilna naprava, javna razsvetljava
ter pripravljeno elektro in TK omrežje.
Nepremičnine se prodajajo po načelu
videno – kupljeno in kupec nima pravice
uveljavljati na nepremičnini kasnejših reklamacij. Kupec kupuje nepremičnino v stanju,
kakršno je in ne more uveljavljati večjih pravic, kot jih je imel lastnik.
3. Vrsta pravnega posla: z uspelim ponudnikom se sklene prodajna pogodba v roku
15 dni po zaključku postopka javnega zbiranja ponudb.
4. Izklicna cena
Za nepremičnine, ki so predmet prodaje
znaša:
– II. – izklicna cena = 47.080,00 €,
– III. – izklicna cena = 46.860,00 €,
– IV. – izklicna cena = 34.595,00 €,
– V. – izklicna cena = 35.475,00 €,
– VI. – izklicna cena = 49.500,00 €.
V ceni ni zajet 20% davek na dodano
vrednost, ki ga plača kupec.
Prodajalec nosi stroške sestave in notarske overitve prodajne pogodbe.
Stroške vpisa iz prodajne pogodbe na
ime kupca nosi kupec.
5. Rok za plačilo kupnine (zmanjšano
za vplačano varščino) je 8 dni po podpisu prodajne pogodbe oziroma od izstavitve
računa, ki ga izda Občina Nazarje. Kupec
je po podpisu pogodbe dolžan plačati vrednost nepremičnine po ponujeni ceni, vključno z davkom na dodano vrednost. Plačilo
celotne kupnine (vrednosti) nepremičnine
v roku, ki je določen, je bistvena sestavina
pravnega posla.
Po plačilu celotne kupnine se opravi
zemljiškoknjižni prenos. Predlog za vpis
v zemljiško knjigo poda kupec.
6. Varščina
Interesenti, ki želijo sodelovati na javnem
razpisu, morajo plačati varščino v višini 10%
ponujene cene za zemljišče, na podračun
Občine Nazarje, št. 01283-0100018921,
odprt pri Upravi za javna plačila Žalec, z navedbo »plačilo varščine Za samostanom-1«.
Vplačana varščina se izbranemu ponudniku šteje v kupnino, neuspelim ponudnikom,
se varščina brez obresti vrne najkasneje
v 8 dneh po izboru najugodnejšega ponudnika. Kolikor ponudnik, ki je uspel na razpisu, ne sklene prodajne pogodbe, odstopi
od nakupa ali ne plača kupnine, Občina
Nazarje obdrži plačano varščino.
7. Pisna ponudba mora vsebovati:
Izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku
(priloga št. 1).
Izpolnjen obrazec Izjava o sprejemu pogojev javnega razpisa (priloga št. 2).
Ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
izhodiščne cene na obrazcu Ponudba (priloga št. 3).
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Potrdilo o plačilu varščine v višini 10% od
izhodiščne cene.
Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje
vse zgoraj navedene sestavine.
8. Veljavnost ponudbe: ponudba mora
biti veljavna še 45 dni po preteku roka za
odpiranje ponudb.
9. Rok za oddajo ponudb: ponudba mora
biti dostavljena na naslov: Občina Nazarje,
Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje, z oznako
»Ponudba za nakup parcel Za samostanom
– 1 – ne odpiraj«. Na ovojnici mora biti naveden naziv oziroma ime ponudnika. Pravočasne bodo ponudbe, ki bodo prispele v zaprti
ovojnici na zgornji naslov, do vključno 23. februarja 2011, do 12. ure, in v nadaljevanju
vsako zadnjo sredo v mesecu, do 12. ure,
do prodaje vseh parcel.
10. Kraj in čas odpiranja ponudb
Komisija za vodenje in nadzor postopka
prodaje nepremičnin bo odprla in pregledala
pravočasne ponudbe v sredo, 23. februarja
2011, ob 16. uri, v prostorih Občine Nazarje
in v nadaljevanju vsako zadnjo sredo v mesecu, ob 16. uri, do prodaje vseh parcel.
Ponudba, ki bo prispela po razpisanem
roku (nepravočasna ponudba) in pa pravočasne a nepopolne ponudbe, bodo izločene iz postopka, o čemer bodo ponudniki
pisno obveščeni. Predstavniki ponudnikov
se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom
oziroma s pooblastilom ponudnika.
11. Merilo za izbor: izbran bo ponudnik,
ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo ceno, vendar najmanj v višini izklicne cene. Ponudnike, ki bodo podali
enakovredne ponudbe (enaka višina kupnine ob izpolnjevanju vseh pogojev), bo prodajalec pozval k oddaji nove ponudbe. Po
prejemu novih ponudb bo prodajalec izbral
najugodnejšega ponudnika.
12. Omejitve v zvezi s postopkom prodaje: obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, je
izključena. Prodajalec oziroma Komisija lahko postopek zbiranja ponudb prodaje ustavi
do sklenitve pravnega posla, pri čemer se
ponudnikom povrne vplačana varščina brez
obresti. O morebitni ustavitvi postopka bodo
ponudniki pisno obveščeni.
13. Ogled nepremičnin in informacije
Vsa pojasnila v zvezi s prodajo in ogledom nepremičnin v času razpisa lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Občini Nazarje, tel. 03/839-16-00. Ogled gradbenih
parcel je možen po predhodnem dogovoru.
Besedilo razpisa ter obrazci za pripravo ponudbe so objavljeni na spletni strani
Občine Nazarje: http://www.nazarje.si, v pisni obliki pa jih ponudniki lahko prevzamejo
v tajništvu Občine Nazarje.
Občina Nazarje
Ob-1498/11
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, objavlja na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 86/10) in 43. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 84/07)
javno zbiranje ponudb
za oddajo poslovnega prostora v najem,
objavljeno na spletni strani http://www.
ljubljana.si/, od dne 18. 2. 2011 do dne 4. 3.
2011.

I. Predmet oddaje v najem in višina izhodiščne najemnine:
Poslovni prostor:
1. Cesta 27. aprila 2a – Čolnarna
Oddajamo poslovni prostor št. P01, površine 170,10 m2, za gostinsko dejavnost,
s pripadajočim gostinskim vrtom, št. P02,
površine 140,11 m2.
Izhodiščna ocenjena najemnina za poslovni prostor št. P01, površine 170,10 m2,
za mesec februar 2011 znaša 18,00 EUR/m2,
kar znaša 3.061,80 EUR/mesec.
Najemnina za gostinski vrt št. P02, površine 140,11 m2, za mesec februar 2011
znaša 958,88 EUR/mesec. Za določitev višine najemnine za gostinski vrt se smiselno
uporablja Odlok o posebni in podrejeni rabi
javnih površin (Uradni list RS, št. 90/99,
108/03 (obvezna razlaga), 73/04 in 66/07),
in sicer po formuli: 356 (dni) × 140,11 (površina v kvadratnih metrih) × 0,45 (vrednost
točke) × 0,5 (faktor glede na območje)/12
(mesecev).
Izhodiščna višina najemnine za najem gostinskega prostora in pripadajočega vrta znaša za mesec februar 2011
4.020,68 EUR.
Posebni pogoji najema:
– Mestna občina Ljubljana si pridružuje
pravico, da o izbiri najugodnejšega ponudnika, poleg višine ponujene najemnine odloča
tudi program, ki se bo izvajal v poslovnem
prostoru. Razmerje med kriterijema je 50%
za višino ponujene najemnine in 50% za
program, ki se bo izvajal v poslovnem prostoru.
Komisija oceni program po sledečih kriterijih, in sicer:
– vsebina ponudbe, ki se bo izvajala
v prostoru;
– ciljna skupina kupcev – uporabnikov;
– popestritev mesta oziroma parka Tivoli.
Najvišje možno število točk, ki jih lahko
ponudnik dobi, je 100 točk. Od tega 50 točk
za višino ponujene najemnine in 50 točk
za program, ki se bo izvajal v poslovnem
prostoru.
– Gostinska in programska ponudba
mora biti z vidika kulture na visoki ravni,
prepoznavna in privlačna ter primerna odprtemu prostoru ter urbanemu okolju.
– Ponudnik mora imeti izkušnje v gostinstvu in pri izvajanju programov kulturne
dejavnost, ki jih izkaže z referencami.
– Najemnik mora v roku 5 mesecev od
začetka poslovanja na lokaciji vzpostaviti
stanje, po priporočilu Zavoda za varstvo
kulturne dediščine Slovenije, OE Ljubljana
(preureditev strehe vrta).
– Najemnik ni upravičen do povrnitve
kakršnihkoli vlaganj v poslovni prostor niti
ne pridobi nikakršnih pravic na poslovnem
prostoru na podlagi vlaganj.
– Najemnik mora skrbeti za red in čistočo
v neposredni okolici gostinskega prostora
in vrta.
– Gostinski prostor in vrt mora biti dostopen tudi za invalide na vozičkih ter otroške
vozičke.
– Ponudba v gostinskem lokalu mora biti
v skladu s pogoji Zdravstvenega inšpektorata RS in v skladu s HACCP standardi.
– Najemnik se zavezuje, da bo skrbel, da
gostinska dejavnost in kulturni program ne
bosta hrupna in moteča za okolico skladno
z določili Uredbe o ocenjevanju in urejanju
hrupa v okolju (Ur. l. RS, št. 121/04).
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– Za uporabo zvočne naprave na morebitnih prireditvah mora organizator prireditve v skladu z Uredbo o načinu porabe
zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah
povzročajo hrup (Ur. l. RS, št. 118/05) pridobiti dovoljenje za začasno čezmerno
obremenitev okolja s hrupom, ki ga izda
MOL, Oddelek za gospodarske dejavnosti
in promet, Trg MDB 7, Ljubljana.
II. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb:
Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
1 – Dokazilo o strokovni usposobljenosti
za opravljanje dejavnosti oziroma
1. za s.p.: priglasitveni list,
2. za gospodarske družbe: izpisek iz
sodnega registra, ki izkazuje zadnje stanje,
3. za društva: odločbo o vpisu v register društev,
4. za druge pravne osebe: izpisek iz
drugega registra.
2 – Opis dejavnosti, ki bi potekala v poslovnem prostoru in predstavitev sedanje
dejavnosti ponudnika.
3 – Ponudnik predloži reference s področja gostinstva in s področja izvajanja
kulturnih dejavnost.
4 – pravne osebe (razen neposredni
proračunski uporabniki – državni in občinski organi) in samostojni podjetniki predložijo dokazilo o zagotovljenih finančnih sredstvih, in sicer:
1. izjavo o solventnosti pri bankah, ki
vodijo transakcijske račune,
2. izjavo banke o številu blokiranih
dni vseh računov v preteklem letu,
3. bilanco stanja za zadnje leto,
4. bilanco uspeha za zadnje leto, obe
na obrazcih AJPES.
5 – Vsi ponudniki (razen neposredni
proračunski uporabniki) morajo predložiti
original bančne garancije za resnost ponudbe v višini šestih izhodiščnih mesečnih
najemnin po zahtevanem vzorcu Mestne
občine Ljubljana, ki se ga dobi v času odprtega razpisa, v tajništvu Odseka za razpolaganje z nepremičninami, pri ga. Gajič,
v času uradnih ur (ponedeljek, od 8. do
12. ure in od 13. do 15. ure, sreda, od 8. do
12. ure in od 14. do 16. ure ure ter petek,
od 8. do 12. ure). Veljavnost garancije mora
biti vsaj do 18. 2. 2012.
6 – Vsi ponudniki morajo predložiti izpolnjeno, podpisano in žigosano najemno
pogodbo za najem poslovnega prostora za
lokacijo za katero vlagajo ponudbo, ki jo
dobijo v času odprtega razpisa v tajništvu
Odseka za razpolaganje z nepremičninami,
pri ga. Gajič, v času uradnih ur. V delu najemne pogodbe, ki se navezuje na poroka,
izpolnijo podatke naslednji ponudniki: društva, zasebni zavodi, ustanove in gospodarske družbe z omejeno odgovornostjo
(zakoniti zastopnik, ki je porok prej naštetih
pravnih subjektov mora vlogi priložiti fotokopijo obeh strani veljavne osebne izkaznice oziroma potnega lista ter fotokopijo
obeh strani bančne kartice z razvidno številko osebnega računa).
7 – Neposredni proračunski uporabniki predložijo izjavo predstojnika organa (ki
oddaja ponudbo za najem) o zagotovljenih
finančnih sredstvih v proračunu za plačilo

najemnine ter za plačilo obratovalnih stroškov za poslovne prostore, ki jih najemajo.
8 – Izjava ponudnika, da je seznanjen
s posebnimi pogoji najema.
9 – Izjava o ponujeni višini mesečne najemnine, ki ne sme biti nižja od izhodiščne
najemnine.
10 – Izjavo o vezanosti na dano ponudbo do dne 18. 2. 2012.
III. Pogoji najema
– Poslovni prostori se oddajajo za določen čas petih let.
– Najemna pogodba se po preteku pe
tih let ponovno podaljša za določen čas
petih let, v primeru, da najemnik izpolnjuje
pravočasno in v celoti vse obveznosti iz
najemne pogodbe.
– Najemnik nima pravice oddati poslovnega prostora v podnajem.
– Najemnik je dolžan plačevati obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja, stroške uporabe stavbnega zemljišča, stroške zavarovanj in druge stroške
za katere se stranki dogovorita z najemno
pogodbo.
– Najemnik ni upravičen do povrnitve
kakršnihkoli vlaganj v poslovni prostor niti
ne pridobi nikakršnih pravic na poslovnem
prostoru na podlagi vlaganj.
– Najemnik mora zagotoviti obratovanje
dejavnosti vse dni v tednu.
– Izhodiščna najemnina se mesečno
usklajuje z indeksom cen življenjskih potrebščin v RS. Najemnik po trenutno veljavni zakonodaji ne plačuje zneska DDV
za najem poslovnih prostorov.
– Najemnina za gostinski vrt se usklajuje z vrednostjo točk, ki je določena na
podlagi Odloka o posebni in podrejeni rabi
javnih površin (Uradni list RS, št. 90/99,
108/03 (obvezna razlaga), 73/04 in 66/07).
Spremeni se tudi v primeru, če se spremeni način izračuna najemnine na javni
površini ali se drugače spremeni predpis,
ki ureja način izračuna najemnine za javne
površine.
– Najemnik mora začeti z dejavnostjo
v mesecu dni od dneva prevzema poslovnega prostora, če ni drugače določeno.
– Najemnik bo dolžan plačevati najemnino do 25. v mesecu za tekoči mesec.
IV. Način oddaje javne ponudbe in rok
za oddajo ponudbe:
Ponudbe z dokazili pošljejo ponudniki
priporočeno ali prinesejo osebno, v zapečateni pisemski ovojnici, na naslov; Mestna
občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek
za ravnanje z nepremičninami, AdamičLundrovo nabrežje 2, Ljubljana, z obvezno
oznako na ovojnici »Ponudba za najem
poslovnih prostorov – Ne odpiraj« in »Lokacija (naslov poslovnega prostora) in št.
poslovnega prostora ______ ». Na zadnji
strani ovojnice mora biti obvezno naveden
naziv in naslov ponudnika.
Rok za oddajo ponudb je do vključno
dne 4. 3. 2011. Ponudbe bodo po preteku
razpisnega roka komisijsko odprte. Nepopolnih ponudb in ponudb prispelih po razpisnem roku komisija ne bo obravnavala.
Ponudba in vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti v slovenskem jeziku.
V. Posebne določbe o postopku javnega
zbiranja ponudb

Št.

10 / 18. 2. 2011 /

Stran

347

Ponudbe prispele po razpisnem roku ter
nepopolne ponudbe bodo izločene ter se jih
ne bo obravnavalo.
Če komisija med ponudniki, ki so pravočasno oddali popolno vlogo, prejme več
najugodnejših ponudb, lahko komisija:
– pozove vse najugodnejše ponudnike
k oddaji nove ponudbe ali
– opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja ali
– opravi med najugodnejšimi ponudniki
javno dražbo, pri čemer za izklicno ceno določi ceno, ki so jo v svojih ponudbah ponudili
najugodnejši ponudniki.
Župan lahko ustavi začeti postopek oddaje do sklenitve pravnega posla.
Če izbrani ponudnik ne bo podpisal najemne pogodbe in prevzem ključev poslovnega prostora v 15 dneh po pisnem obvestilu, se šteje, da najemnik odstopa od svoje
ponudbe.
VI. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
1. Javno odpiranje ponudb bo potekalo
v četrtek 10. 3. 2011, ob 13. uri, na naslovu:
Adamič – Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljub
ljana, v sejni sobi št. 401.
2. Predstavniki ponudnikov se morajo
v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb
izkazati s pooblastilom ponudnika.
3. Pravočasno prispele ponudbe bo
obravnavala komisija za odpiranje ponudb,
ki bo vse ponudnike obvestila o izboru oziroma o nadaljevanju postopka v 15 dneh od
dneva javnega odpiranja ponudb.
4. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena najemnina oziroma če ni drugače določeno.
V primeru, da je merilo za izbor najugodnejšega ponudnika za najem poslovnega
prostora poleg višine najemnine tudi program, ki se bo izvajal v poslovnem prostoru,
komisija oceni program po sledečih kriterijih,
in sicer:
– vsebina ponudbe, ki se bo izvajala
v prostoru;
– ciljna skupina kupcev – uporabnikov;
– popestritev mesta oziroma parka Tivoli.
Najvišje možno število točk, ki jih lahko
ponudnik dobi, je 100 točk. Od tega 50 točk
za višino ponujene najemnine in 50 točk
za program, ki se bo izvajal v poslovnem
prostoru.
VII. Rok veljavnosti ponudbe
Rok vezanosti na dano ponudbo je do
dne 18. 2. 2012.
VIII. Informacije
Vsa pojasnila z zvezi z najemom, ogledom poslovnih prostorov ter dvigom razpisne dokumentacije dobite na Odseku za
razpolaganje z nepremičninami, Adamič–
Lundrovo nabrežje 2, pri g. Kastelic, v času
uradnih ur (ponedeljek, od 8. do 12. ure in
od 13. do 15. ure, sreda, od 8. do 12. ure
in od 14. do 16. ure ure ter petek, od 8. do
12. ure) ali tel. 01/306-11-39.
Omogočen bo tudi ogled poslovnih prostorov:
Datum
Torek
24. 2. 2011

Ura

Lokacija

10.00 Cesta 27. aprila 2a
Mestna občina Ljubljana
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Objave po Zakonu
o političnih strankah
Št. 2153-15/2010/8
Ob-1441/11
V register političnih strank se pri politični
stranki Demokratični stranki dela in solidarnosti, s skrajšanim imenom Solidarnost, s kratico imena DSDS in s sedežem
v Trebnjem, Cankarjeva ulica 33, ter z matično številko: 4023790, vpiše sprememba
statuta, sprememba imena v: Demokratična
stranka dela, sprememba kratice imena v:
DSD in sprememba znaka stranke ter izbriše skrajšano ime Solidarnost. Znak stranke
je ovalne oblike, modra podlaga, na tej pa
stilizirana dva klasa pšenice v rumeni barvi in izpisana kratica imena stranke v beli
barvi.

Legenda barv po Pantone lestvici:
– ozadje: magenta modra
– klasje: rumena yelow
– črke: bela

Št. 2153-2/2011/5
Ob-1468/11
»V register političnih strank se vpiše politična stranka DROT – za razvoj, s skrajšanim imenom DROT in s sedežem v Trebnjem, Gubčeva cesta 28. Znak stranke je
sestavljen iz geometrijskih likov (poševnic in
vertikalnih črt) in napisa DROT na beli podlagi. Poševnici sta v modri barvi, prva je pod
kotom 60 stopinj, zadnja pa pod kotom 120
stopinj, tako da sta si zrcalni. V sredini znaka posamezne črke iz napisa (d in r, r in o ter
o in t) ločujejo tri vertikalne črte v beli barvi
obrobljene z zeleno. Zelena barva: Pantone
23AC78. Modra barva: Pantone 2C4F9E.
Poševnici in črte so na koncih zaobljene,
s tem se slogovno ujemajo s tipom črk. Črke
napisa DROT so v isti modri barvi z malimi
črkami, v črkovni vrsti Neuropol.
Kot zastopnica politične stranke DROT
– za razvoj, se v register političnih strank
vpiše Špela Smuk, EMŠO: 2904975505247,
državljanka Republike Slovenije, s stalnim
prebivališčem: Trebnje, Gubčeva cesta 26.
Matična številka politične stranke je:
4029615.«
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Evidence sindikatov
Št. 101-86/2010-6
Ob-1383/11
V evidenci statutov Sindikata Gimnazije
Bežigrad, s sedežem Peričeva 4, Ljub
ljana, ki je vpisan pod zaporedno številko
18 z dne 30. 4. 1993, se vpiše sprememba
naziva sindikata, tako da se novi naziv glasi:
Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti
in kulture Slovenije Gimnazije Bežigrad
Ljubljana, s sedežem Peričeva 4, Ljub
ljana (skrajšano ime: SVIZ Gimnazija Bežigrad Ljubljana).
Sprememba je vpisana v evidenco statutov sindikatov dne 16. 12. 2010, pod isto
zaporedno številko.
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Objave po Zakonu o medijih
Ob-1405/11
Ime medija: VEČER, 7 dni, NAŠ DOM,
Vecer.si in VROČI KAJ.
Izdajatelj: ČZP Večer, d.d., Svetozarev
ska 14, Maribor.
Uprava: direktor Uroš Skuhala.
Nadzorni svet: Dušan Mohorko, Anton
Balažič, Zvonko Murgelj, Petrina Šebart Žižek in Borko De Corti.
Lastniki z najmanj 5% deležem v kapitalu:
– Delo prodaja, d.d., Dunajska cesta 5,
Ljubljana (6,9392%),
– Delo, d.d., Dunajska cesta 5, Ljub
ljana (79,2376% od tega glasovalnih pravic
16,9391%),
– Slovenska odškodninska družba, d.d.,
Mala ulica 5, Ljubljana (9,9998%).
Ob-1406/11
Ime medija: Kanal 3.
Ime in priimek izdajatelja: Edšidt Olga,
s.p., Apače 132a, Apače, sedež Video studio 90, Trg svobode 10, Gornja Radgona.
Odgovorna oseba izdajatelja: Edšidt
Olga.
Zvrst in časovni interval: Lokalni komercialni tv program.
Odgovorni urednik: Edšidt Boris.
Sedež uredništva: Trg svobode 10, Gornja Radgona.
Način in območje: preko KRS.
Jezik: slovenski.
Viri financiranja: lastni.
Delež: 100% lastni.
Ob-1407/11
V skladu z 12. in 64. členom Zakona
o medijih Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo kot založnik revije Javnost
- The Public objavlja imena oseb, ki imajo
v njegovem premoženju več kot petodstotni
delež. Naslednje fizične osebe imajo kot
ustanovitelji inštituta vsak po 16,66-odstotni delež:
1. Andrew Calabrese, 287 Campus Box,
Boulder, Colorado 80309-0287, ZDA.
2. Hanno Hardt, Gornji trg 10, 1000 Ljub
ljana, Slovenija.
3. Nick Jankowski, Jacob van Lennepkade t.o. 166, 1054 ZX Amsterdam, Nizozemska.
4. Colin Sparks, 39 Sylthan Avenue, London N225 JA, Velika Britanija.
5. Slavko Splichal, Smrekarjeva 35, 1000
Ljubljana, Slovenija.
6. Michael Traber, 357 Kennington Lane,
London SE11 5QY, Velika Britanija.
Ustanovitelji so tudi člani upravnega odbora inštituta.
Ob-1408/11
1. Ime medijev: DOLENJSKI LIST, dolenjskilist.si (spletni časopis) in www.
lokalno.si.
2. Izdajatelj: DOLENJSKI LIST Novo mesto, d.o.o., Germova ulica 4, 8000 Novo
mesto.
3. Več kot 5% kapitala in upravljavskih
oziroma glasovalnih pravic ima: SET d.d.,

Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana-Polje –
86,22%.
4. Poslovodja: Uprava v sestavi: Martin
Odlazek – direktor družbe, Jožica Dorniž –
v.d. direktorice.
Ob-1409/11
Ime medija: Televizijski program Vaš
kanal.
Izdajatelj: Televizija Novo mesto d.o.o.
Družbeniki z več kot 5% deležem kapitala ali upravljavskih oziroma glasovalnih
pravic:
– Mestna občina Novo mesto, Seidlova
cesta 1, Novo mesto,
– Irena Vide, Gotna vas 26, Novo mesto,
– Krka, Tovarna zdravil, d.d. Novo mesto,
Šmarješka cesta 6, Novo mesto,
– Televizija Novo mesto, Podbevškova
ulica 12, 8000 Novo mesto.
Odgovorna oseba izdajatelja: Irena
Vide.
Nadzorni organ: skupščina.
Ob-1442/11
Mediji: Delo, Nedelo, Slovenske novice, delo.si, slovenskenovice.si, Grafičar,
Pogledi, pogledi.si, Polet, Vikend, Delo
in dom, Ona.
Osebe, ki imajo v premoženju izdajatelja
Delo, d.d. najmanj 5% delež:
– Pivovarna Laško, d.d. – 80,83%
– Radenska d.d. Radenci – 19,17%.
Imena članov uprave Delo, d.d.: Jurij Giacomelli, predsednik uprave.
Imena članov nadzornega sveta Delo,
d.d.: Marjeta Zevnik (predsednica NS), Robert Šega (namestnik predsednice), Dragica
Čepin, Jure Flerin, Brane Piano.
Ob-1466/11
Ime medija: Lokalna TV Trbovlje.
Izdajatelj: AB Video Produkcija, Anton
Berakovič s.p.
Sedež: Savinjska cesta 35, Trbovlje.
Lastniški delež: 100% lastnik Anton Berakovič.
Direktor: Anton Berakovič.
Ob-1479/11
Medij: NET TV in NET XXL.
Izdajatelj: NET TV d.o.o.
Naslov: Dunajska cesta 270, 1000 Ljub
ljana.
Zvrst medija: televizijski program.
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 upravljalskih oziroma glasovnih pravic:
– Jakob Stramšak, Osterčeva 13, 2000
Maribor,
– Sivent, d.d., Ljubljana, Tehnološki park
19, 1000 Ljubljana.
Ime in priimek odgovorne osebe – direktorja: Bojana Vinkovič.
Ime in priimek članov nadzornega sveta
družbe:
– Samo Krajnc,
– Tomaž Lahajner.

Št. 26/2011
Ob-1481/11
Firma in sedež izdajatelja: Mladina časopisno podjetje d.d., Dunajska cesta 51,
Ljubljana.
Ime medija: Mladina, Mladina.si, Monitor, MonitorPro, Global.
Odgovorna oseba izdajatelja: Denis Tavčar, predsednica uprave.
Člani nadzornega sveta izdajatelja: Boris Peric, Branimir Štrukelj, Borut Rismal,
Robert Botteri, Marcel Štefančič, Roberto
Tabaj.
Podatki o osebah, ki imajo najmanj pet
odstotni lastniški ali upravljalski delež oziroma delež glasovalnih pravic v premoženju izdajatelja: Distriest d.o.o., Partizanska 75/a, Sežana, Andrej Klemenc, Ulica
Gubčeve brigade 39, Ljubljana.
Ob-1482/11
Družba ADRIA MEDIA LJUBLJANA, založništvo in trženje, d.o.o., skladno s prvim
odstavkom 64. člena Zakona o medijih objavlja podatke:
– osebe, ki imajo v njenem premoženju
najmanj pet odstotni delež kapitala ali najmanj pet odstotni delež upravljalskih oziroma glasovalnih pravic: Adria Media Holding
GmbH, Parkring 12, Dunaj, Avstrija in Styria
Media International AG, Schönaugasse 64,
Graz, Avstrija;
– imena članov uprave oziroma organa
upravljanja in nadzornega organa izdajatelja: predsednik uprave Tomaž Drozg, prokurist Jozsef Steff.«
Ob-1485/11
V skladu s 64. členom Zmed objavljamo,
da ima družba Megaline d.o.o., Stegne 21c,
1117 Ljubljana 100% lastniški in upravljalski
delež v družbi R GAMA MM d.o.o. Stegne
21c, 1117 Ljubljana, ki je izdajatelj radijskega programa Radio Ekspres.
Ob-1486/11
Ime medija: Revija SRP.
Sedež: Pražakova 13, Ljubljana.
1. Osebi z deležem v premoženju izdajatelja:
– Ivo Antič, Karlovška 22, 1000 Ljub
ljana,
– Rajko Šuštaršič, Pražakova 13, 1000
Ljubljana.
2. Člani sveta zavoda Revija SRP:
– Ivo Antič, Karlovška 22, 1000 Ljub
ljana,
– Rajko Šuštaršič, Pražakova 13, 1000
Ljubljana,
– Iztok Vrhovec, Gregorčičeva 8, 2000
Maribor,
– Alenka Zakrajšek, Zadružna 6, 1000
Ljubljana.
Ob-1506/11
Ime medija: DIALOGI.
Izdajatelj: Založba Aristej d.o.o., Marčičeva ulica 19, 2000 Maribor.
Ime, priimek in stalno bivališče fizične
osebe, ki ima v premoženju izdajatelja najmanj 5% delež kapitala: Emica Antončič,
Cankarjeva ulica 6c, Maribor.
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Odstotek lastniškega deleža: 100%.
Uprava izdajatelja: mag. Emica Antončič,
direktorica.
Ob-1509/11
Televizijski program: Televizija Ptuj.
Izdajatelj: Videoprodukcija Martin Ivanuša s.p. Slomškova 9, 2250 Ptuj.
Lastniški delež: 100% lastnik: Videoprodukcija Martin Ivanuša s.p.
Člani organa upravljanja: Martin Iva
nuša.
Ob-1510/11
Ime medija: Radio Kranj – Gorenjski
Megasrček.
Izdajatelj: Radio Kranj, d.o.o. Stritarjeva
ulica 6, 4000 Kranj.
Več kot 5% upravljalskih pravic/kapitala:
– KD Kapital, finančna družba d.d., Celovška 206, 1000 Ljubljana,
– Radio Kranj, d.o.o., Stritarjeva ulica 6,
Kranj,
– Marjan Potrata, Smledniška 122, 4000
Kranj.
Poslovodstvo: direktor Marjan Potrata.
Člani nadzornega sveta: Radovan Teslič,
Breda Božič in Aleš Resnik.
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Objave po Zakonu
o elektronskih komunikacijah
Št. 11-020-000039

Ob-1457/11

Javni poziv
za pridobitev mnenj
zainteresirane javnosti
glede dodelitve radijske frekvence
za prizemne sisteme,
ki lahko zagotavljajo elektronske
komunikacijske storitve (TRA-ECS)
v skladu z odločbo Komisije
2008/411/EC
Na podlagi drugega odstavka 38. člena
Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 13/07-UPB1, 102/07-ZDRad
in 110/09), v nadaljevanju ZEKom, Agencija
za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije (v nadaljevanju: Agencija),
zaradi omejenega števila možnih imetnikov
odločb o dodelitvi radijskih frekvenc, objavlja
javni poziv za pridobitev mnenja zainteresirane javnosti o pogojih uporabe radijskih
frekvenc za prizemne sisteme, ki lahko zagotavljajo elektronske komunikacijske storitve (TRA-ECS), v skladu z odločbo Komisije
2008/411/EC (odločba).
A. Podeljeni bodo štirje podpasovi širine
21 MHz:
– Podpas št. 1L: 3 410 do 3 431 MHz
– Podpas št. 1H: 3 510 do 3 531 MHz
– Podpas št. 4L: 3 473 do 3 494 MHz
– Podpas št. 4H: 3 573 do 3 594 MHz
– Za FDD sisteme je obvezno uporabiti v paru podpas št. 1L in podpas št. 1H
(3.410 do 3.431 MHz v paru s 3.510 do

3.531 MHz) ali pa podpas št. 4L in podpas
št. 4H (3.473 do 3.494 MHz v paru s 3.573
do 3.594 MHz)
– za TDD se lahko uporabi tudi samo en
podpas širine 21 MHz
B. Območja pokrivanja:
B1. Pokrivanje območja Republike Slovenije, podpas št. 4L (3.473 do 3.494 MHz)
in/ali podpas št. 4H (3.573 do 3.594 MHz)
B2. Pokrivanje območja geografskega
bloka 1A_ZAHOD_S_PRIMORSKA, za pokrivanje 14 občin Ajdovščina, Bovec, Brda,
Cerkno, Idrija, Kanal, Kobarid, Komen, Miren – Kostanjevica, Nova Gorica, Renče –
Vogrsko, Šempeter – Vrtojba, Tolmin, Vipava, podpas št. 1L (3.410 do 3.431 MHz) in
/ali podpas št. 1H (3.510 do 3.531 MHz)
B2. Pokrivanje območja geografskega
bloka 1A_ZAHOD_J_PRIMORSKA, za pokrivanje 9 občin Divača, Hrpelje – Kozina,
Ilirska Bistrica, Izola/Isola, Koper/Capodistria, Piran/Pirano, Pivka, Postojna, Sežana,
podpas št. 1L (3.410 do 3.431 MHz) in /ali
podpas št. 1H (3.510 do 3.531 MHz)
B3. Pokrivanje območja geografskega
bloka 1B_CENTER_GORENJSKA, za pokrivanje 19 občin Bled, Bohinj, Cerklje na
Gorenjskem, Gorenja vas – Poljane, Gorje, Jesenice, Jezersko, Komenda, Kranj,
Kranjska Gora, Naklo, Preddvor, Radovljica, Šenčur, Škofja Loka, Tržič, Vodice, Železniki, Žirovnica, podpas št. 1L (3.410 do
3.431 MHz) in /ali podpas št. 1H (3.510 do
3.531 MHz)
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B4. Pokrivanje območja geografskega
bloka 1B_CENTER_LJUBLJANA, za pokrivanje 20 občin Borovnica, Brezovica, Dobrova – Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani,
Domžale, Horjul, Ig, Kamnik, Litija, Ljub
ljana, Log – Dragomer, Logatec, Lukovica,
Medvode, Mengeš, Moravče, Škofljica, Trzin, Vrhnika, Žiri, podpas št. 1L (3.410 do
3.431 MHz) in /ali podpas št. 1H (3.510 do
3.531 MHz)
B5. Pokrivanje območja geografskega
bloka 1B_CENTER_KOČEVJE_NOVO MESTO, za pokrivanje 28 občin Bloke, Cerknica, Črnomelj, Dobrepolje, Dolenjske Toplice,
Grosuplje, Hrastnik, Ivančna Gorica, Kočevje, Kostel, Loška dolina, Loški Potok, Metlika, Mirna Peč, Novo mesto, Osilnica, Radeče, Ribnica, Semič, Šentrupert, Šmartno pri
Litiji, Sodražica, Straža, Trbovlje, Trebnje,
Velike Lašče, Zagorje ob Savi, Žužemberk,
podpas št. 1L (3.410 do 3.431 MHz) in /ali
podpas št. 1H (3.510 do 3.531 MHz)
B6. Pokrivanje območja geografskega
bloka 1B_CENTER_KRŠKO, za pokrivanje
10 občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Kozje, Krško, Mokronog
– Trebelno, Šentjernej, Sevnica, Škocjan,
Šmarješke Toplice, podpas št. 1L (3.410 do
3.431 MHz) in /ali podpas št. 1H (3.510 do
3.531 MHz)
B7. Pokrivanje območja geografskega
bloka 1C_VZHOD_CELJE, za pokrivanje
38 občin Braslovče, Celje, Črna na Koroškem, Dobje, Dobrna, Dravograd, Gornji
Grad, Laško, Ljubno, Luče, Mežica, Mislinja,
Mozirje, Muta, Nazarje, Podčetrtek, Polzela,
Prebold, Prevalje, Radlje ob Dravi, Ravne
na Koroškem, Rečica ob Savinji, Ribnica na
Pohorju, Rogaška Slatina, Rogatec, Šentjur,
Slovenj Gradec, Šmarje pri Jelšah, Šmartno ob Paki, Solčava, Šoštanj, Štore, Tabor,
Velenje, Vojnik, Vransko, Vuzenica, Žalec,
podpas št. 1L (3.410 do 3.431 MHz) in /ali
podpas št. 1H (3.510 do 3.531 MHz)
B8. Pokrivanje območja geografskega
bloka 1C_VZHOD_MARIBOR, za pokrivanje 72 občin Apače, Beltinci, Benedikt,
Cankova, Cerkvenjak, Cirkulane, Črenšovci, Destrnik, Dobrovnik/Dobronak, Dornava,
Duplek, Gorišnica, Gornja Radgona, Gornji
Petrovci, Grad, Hajdina, Hoče – Slivnica,
Hodoš/Hodos, Juršinci, Kidričevo, Kobilje,
Križevci, Kungota, Kuzma, Lenart, Lendava/Lendva, Ljutomer, Lovrenc na Pohorju,
Majšperk, Makole, Maribor, Markovci, Miklavž na Dravskem polju, Moravske Toplice,
Murska Sobota, Odranci, Oplotnica, Ormož,
Pesnica, Podlehnik, Podvelka, Poljčane,
Ptuj, Puconci, Rače – Fram, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Ruše, Šalovci, Selnica ob
Dravi, Šentilj, Slovenska Bistrica, Slovenske
Konjice, Središče ob Dravi, Starše, Sveta
Ana, Sveta Trojica v Slov. goricah, Sveti
Andraž v Slov. goricah, Sveti Jurij, Sveti
Jurij v Slov. goricah, Sveti Tomaž, Tišina,
Trnovska vas, Turnišče, Velika Polana, Veržej, Videm, Vitanje, Zavrč, Žetale, Zreče,
podpas št. 1L (3.410 do 3.431 MHz) in /ali
podpas št. 1H (3.510 do 3.531 MHz)
C. Oprema mora skladu z R&TTE Direktivo (1999/5/EC) ustrezati v Evropski
skupnosti harmoniziranim standardom (npr.
ETSI EN 302 326, EN 301 623 ali EN 301
908)
D. Maksimalno izsevano moč je potrebno prilagoditi aneksu odločbe Komisije
E. V skladu s tretjo alinejo 2. člena odločbe Komisije ne sme na meji geografskega bloka oziroma na državni meji spek-

Št.

10 / 18. 2. 2011 /

Stran

353

Stran

354 /

Št.

10 / 18. 2. 2011

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
tralna gostota pretoka moči (angl. spectral
power flux density (pfd)) v (dBW/(MHz.m2))
presegati -122 dBW/(MHz.m2). Za izračun
spektralne gostote pretoka moči je potrebno
uporabiti priporočilo ITU-R P.452-14, za razširjanje radijskih valov v praznem prostoru,
z upoštevanjem dodatnih 15 dB statističnih
izgub zaradi topologije in morfologije.
F. Za opravljanje storitev elektronskih
komunikacij širikopasovnega brezžičnega
dostopa BWA veljajo dodatni pogoji:
F1. Tehnologija: frekvenčni dupleks
(FDD)
F2. Kanalski raster je določen v skladu
s priporočilom CEPT/ERC T/R 14-03, Aneks
B1. Kanali 3 x 7 MHz v spodnjem delu radiofrekvenčnega pasu (3.410 do 3.431 MHz
in 3.473 do 3.494 MHz) se uporabljajo za
povezave od terminalov (TS) do centralnih postaj (CS), kanali 3 x 7 MHz v zgornjem delu radiofrekvenčnega pasu (3.510
do 3.531 MHz in 3.573 do 3.594 MHz) se
uporabljajo za povezave od centralnih postaj (CS) terminalov do (TS).
F2. Glede na omejitve v točki E, se omejitve za spektralno gostoto pretoka moči (pfd))
v (dBW/(MHz.m2)), v skladu s preferenčnimi kanali in preferenčnimi geografskimi
bloki storitev elektronskih komunikacij BWA,
sprostijo pod spodaj navedenimi pogoji:
Podpas št. 1

Podpas št. 4

št. kanala*/bloka

1

2

3

10

11

12

F [MHz]

3.413,5

3.420,5

3.427,5

3.476,5

3.483,5

3.490,5

F' [MHz]

3.513,5

3.520,5

3.527,5

3.576,5

3.583,5

3.590,5

Preferenčno proti državam

AUT, HNG,
HRV,
ITA

HNG, ITA

AUT, HRV

AUT, HNG,
HRV,I

Preferenčni so naslednji
geografski bloki

1A-Z-JP*,
1B-C-LJ*
1B-C-KK
1C-V-MB

1A-Z-SP
1C-V-CE

1B-C-GO
1B-C-KN

Kanali: 7 MHz raster, AUT-Avstrija, HNG-Madžarska, HRV-Hrvaška, I-Italija
Geografski bloki: 1A-Z-SP: 1A_ZAHOD_S_PRIMORSKA, 1A-Z-JP: 1A_ZAHOD_J_PRIMORSKA, 1B-C-GO:1B_CENTER_GORENJSKA, 1B-C-LJ: 1B_CENTER_LJUBLJANA, 1B-C-KN:1B_CENTER_KOČEVJE_NOVO MESTO, 1B-C-KK:1B_CENTER_KRŠKO, 1C-VCE:1C_VZHOD_CELJE, 1C-V-MB:1C_VZHOD_MARIBOR
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– V radiofrekvenčnih pasovih, v katerih so
vpisane oznake držav v vrstici (Preferenčno
proti državam), spektralna gostota pretoka
moči ne sme presegati -122 dBW/(MHz.m2)
na ozemlju vpisane sosednje države, 15 km
od državne meje.
– V radiofrekvenčnih pasovih, kjer v vrstici (Preferenčno proti državam), ni vpisana
določena sosednja država, spektralna gostota pretoka moči ne sme presegati -122
dBW/(MHz.m2) na meji Slovenije s tisto državo.
– V radiofrekvenčnih pasovih, kjer je
geografski blok vpisan kot preferenčni geografski blok, spektralna gostota pretoka
moči ne sme presegati -122 dBW/(MHz.m2)
na ozemlju sosednjega geografskega bloka, 15 km od meje. Izjema sta le geografska
bloka 1A-Z-JP: 1A_ZAHOD_J_PRIMORSKA in 1B-C-LJ: 1B_CENTER_LJUBLJANA, kjer spektralna gostota pretoka moči
na njuni meji ne sme presegati -122
dBW/(MHz.m2).
– V radiofrekvenčnih pasovih, kjer je
geografski blok ni vpisan kot preferenčni
geografski blok, spektralna gostota pretoka
moči ne sme presegati -122 dBW/(MHz.m2)
na meji s sosednjim geografskim blokom.
F4. Dovoljena je tudi uporaba ostalih RF kanalov in pod pogoji iz točke F1,
F2, F3.
F5. Dovoljena je tudi uporaba tehnologije
časovnega multipleksiranja (TDD), v primeru, da sistem ne povzroča škodljivih motenj
sistemom, ki uporabljajo frekvenčno multipleksiranje (FDD) in delujejo pod pogoji F1,
F2, F3, F4.
G. V skladu s terminskim planom do postavitve sistema, potem pa letno, ob vsaki
obsežnejši spremembi v radijskem omrežju
ali na zahtevo Agencije, je potrebno dostaviti tekoče stanje centralnih postaj CS, s podatki kot jih določi Agencija ob izdaji odločbe
o dodelitvi radijskih frekvenc.
H. Interes je dovoljeno prijaviti:
– ali za pokrivanje območja Republike
Slovenije (podpas št. 4L in /ali 4H)
– ali za do 3 lokalna območja (podpas
št. 1L in /ali 1H).
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Agencija vabi zainteresirano javnost, ki
bi želela pridobiti radijsko frekvenco za prizemne sisteme, ki lahko zagotavljajo elektronske komunikacijske storitve (TRA-ECS)
v skladu z odločbo, da v 30. (tridesetih) dneh
od objave tega javnega poziva, prijavi svoj
namen (v nadaljnjem besedilu prijava).
V prijavi se lahko opredeli do:
– Oznake območja pokrivanja, podpas-u
(ov), tehnologije: TDD/FDD
– Višine enkratnega plačila za radijske
frekvence, ki so predmet tega poziva
– Vrste storitve: javna/zasebna
Morebitne predloge o višini plačila za
radijske frekvence bo agencija obravnavala
kot zaupne.
V primeru, da bo povpraševanje večje,
kot je razpoložljivih frekvenc v objavljenih
območjih pokrivanja, bo morala Agencija izvesti javni razpis. V skladu s Strategijo Republike Slovenije za uvajanje fiksnih brezžičnih sistemov – FWS v frekvenčnem območju
od 3410 MHz do 3600 MHz na ozemlju
Republike Slovenije, z dne 16. 2. 2006, bo
znesek za učinkovito rabo omejene naravne
dobrine znašal 166.917,04 EUR.
Ponudnik naj prijavi priloži izjavo, da je
zainteresiran za pridobitev odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc za prizemne sisteme,
ki lahko zagotavljajo elektronske komunikacijske storitve (TRA-ECS) pod pogoji tega
poziva.
Opozorilo: Agencija prijave brez te izjave
ne bo upoštevala.
Zainteresirana javnost lahko pošlje prijavo na naslov: Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije,
Stegne 7, p.p. 418, SI-1000 Ljubljana.
Če vsebuje prijava tudi predlog višine
plačila za radijske frekvence ali katere koli
druge predloge, za katere se vlagatelj opredeli, da so tajni, mora biti na ovitku oznaka:
»Poslovna skrivnost«.
Agencija
bo
sprejemala
prijave
v 30-dnevnem roku od dneva objave tega
javnega poziva v Uradnem listu RS.
Agencija za pošto
in elektronske komunikacije
Republike Slovenije
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Objave gospodarskih družb
Ob-1465/11
Silvester Potočnik, samostojni podjetnik
posameznik, s popolnim imenom firme Hrast
Silvester Potočnik s.p., s sedežem Zgornja
Pristava 15, 3210 Slovenske Konjice, vpisan v poslovni register Slovenije, z matično
št. 5860619000, v skladu z drugim odstavkom 670. člena ZGD-1 v zvezi s smiselno
uporabo določbe drugega odstavka 75. člena
istega zakona javno objavljam, da nameravam na podlagi določb 668. člena oziroma
673. ZGD-1 zgoraj navedeno podjetje statusno preoblikovati na način, ki ga bom prenesel na novo ali prevzemno kapitalsko družbo.
Predvidena firma nove oziroma prevzemne
kapitalske družbe, na katero bom prenesel
svoje podjetje, bo Hrast Silvester Potočnik
d.o.o., s sedežem Zgornja Pristava 15, Slovenske Konjice, in poslovnim naslovom Zgornja Pristava 15, Slovenske Konjice.
Kot samostojni podjetnik bom prenehal
poslovati z dnem vpisa preoblikovanja oziroma prenosa podjetja na novo oziroma prevzemno kapitalsko družbo v sodni register,
ki bo predvidoma izvedeno po 19. 5. 2011,
pri čemer bo kot dan obračuna prenosa podjetja upoštevan datum 30. 4. 2011. Z dnem
vpisa prenosa podjetja na novo oziroma
prevzemno kapitalsko družbo le-ta postane
univerzalni pravni naslednik samostojnega
podjetnika posameznika v povezavi s prenesenim podjetjem in se od dneva obračuna
prenosa podjetja dalje šteje, da so dejanja
podjetnika, ki se nanašajo na preneseno
podjetje, opravljena na račun nove oziroma
prevzemne kapitalske družbe.
Hrast Silvester Potočnik s.p.
Ob-1401/11
V skladu z določbami 412. člena Zakona
o gospodarskih družbah (ZGD-1) v zvezi
z likvidacijskim postopkom družbe Valkarton
Kartonaža Rakek proizvodnja in prodaja izdelkov iz valovitega kartona, papirja in kartona, d.o.o. – v likvidaciji, Partizanska cesta 7,
1381 Rakek, matična številka: 594997100,
likvidacijski upravitelj objavlja:
Družba Valkarton Kartonaža Rakek d.o.o.
– v likvidaciji je na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani, Srg 2011/4675,
z dne 4. 2. 2011 v postopku redne likvidacije. Likvidacijski upravitelj skladno z določbami 412. člena ZGD-1 poziva upnike,
da prijavijo svoje terjatve v roku 30 dni od
dneva objave tega poziva. Terjatve je treba nasloviti na likvidacijskega upravitelja na
sedežu družbe Valkarton Kartonaža Rakek
d.o.o. – v likvidaciji, Partizanska cesta 7,
1381 Rakek, z dokazili, ki izkazujejo obstoj
in višino terjatve.
Likvidacijska upraviteljica
Metka Zalar
Ob-1449/11
Likvidacijski upravitelj družbe FOL distribucija d.o.o. – v likvidaciji, Partizanska
cesta 79, 6210 Sežana, Slovenija, pri kateri je na podlagi sklepa Okrožnega sodišča
v Kopru, Srg 2011/1581 z dne 4. 2. 2011
vpisan začetek redne likvidacije, v skladu
z določbo 412. člena Zakona o gospodarskih družbah objavlja poziv:

Vsi upniki morajo v roku 30 dni od dneva
objave tega poziva prijaviti svoje terjatve do
družbe FOL distribucija d.o.o. – v likvidaciji likvidacijskemu upravitelju na naslovu sedeža
družbe FOL distribucija d.o.o. – v likvidaciji,
Jonathan Griffiths, likvidacijski upravitelj, Partizanska cesta 79, 6210 Sežana, Slovenija,
v dveh izvodih z dokazili, ki izkazujejo obstoj
in višino terjatev. Vsi dolžniki pa se pozivajo,
da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove
do družbe FOL d.o.o. – v likvidaciji.
Družba FOL distribucija d.o.o. –
v likvidaciji
Likvidacijski upravitelj
Jonathan Griffiths
Ob-1464/11
Na 17. seji je skupščina delniške družbe
Pohištvo Brežice, d.d. dne 31. 1. 2011 ob
9. uri v Brežicah sprejela sklep o začetku
postopka likvidacije družbe, ki se glasi:
Skupščina delničarjev družbe Pohištvo
Brežice, proizvodnja in prodaja pohištva
d.d., Aškerčeva ulica 7, Brežice, mat. št.:
5000203, v skladu s 402. členom ZGD-1
sprejme sklep o prenehanju družbe in začetku postopka redne likvidacije družbe Pohištvo Brežice, proizvodnja in prodaja pohištva d.d., Aškerčeva ulica 7, Brežice, mat.
št. 5000203.
Začetek redne likvidacije se sprejme iz razloga po drugi alineji prvega odstavka 402. člena ZGD-1, to je zaradi finančno poslovnih razlogov, zmanjšanja obsega
poslovanja in dogajanja na svetovnem trgu,
ki ne zagotavlja poslovanja s pozitivnim rezultatom.
Za likvidacijskega upravitelja (likvidacijsko podjetje) se imenuje družba Novoles d.d, Na žago 6, 8351 Straža, mat. št.:
5038618, ki jo zastopa predsednik uprave
Rok Barbič, samostojno in neomejeno.
Rok za prijavo terjatev upnikov in delničarjev, ki imajo delnice na prenosnika, je
30 dni od objave sklepa, prijavo izvedejo na
sedežu družbe. Terjatve je potrebno prijaviti
s priporočeno pošto s pripisom: prijava terjatve. Upniki morajo prijavi predložiti ustrezna
dokazila.
Likvidacijsko podjetje opravlja vsa opravila likvidacijskega postopka v skladu s 412.
do 424. členom ZGD-1, začetna likvidacijska bilanca se sestavi po stanju na dan začetka likvidacijskega postopka.
Z dnem vpisa začetka likvidacije v sodni
register se firmi družbe doda pristavek »v
likvidaciji« in se v celoti glasi: Pohištvo Brežice, proizvodnja in prodaja pohištva d.d. –
v likvidaciji.
Z dnem vpisa začetka likvidacije v sodni
register se razreši predsednik upravnega
odbora Damjan Preskar, stanujoč Trebež 1,
8253 Artiče, član upravnega odbora Branko
Najger, Orešje na Bizeljskem 23, 8259 Bizeljsko, član upravnega odbora Aleksander
Banič, Dobrava pri Škocjanu 18, 8275 Škocjan, član upravnega odbora Slavko Bibič,
stanujoč Piršenbreg 65, 8254 Globoko in
prokurist Silvo Lah, stanujoč Dolenji Maharovec 31, 8310 Šentjernej. Istočasno prenehajo pooblastila za zastopanje družbe predsedniku in članom upravnega odbora.

Likvidacijski upravitelj je upravičen nadaljevati dejavnost s sklepanjem novih poslov
ali dokončanje še nedokončanih poslov, za
kar daje skupščina s tem sklepom že v naprej soglasje, v skladu z določbami 413. člena ZGD-1.
Skupščina družbe Pohištvo Brežice, pro
izvodnja in prodaja pohištva d.d., Aškerčeva
ulica 7, Brežice, mat. št.: 5000203, kot organ, ki je sprejel sklep pooblašča Roka Barbiča, da priglasi sklep o prenehanju družbe
in začetku redne likvidacije pristojnemu registrskemu sodišču.
Sklep je bil vpisan v sodni register 31. 1.
2011. Likvidacijski upravitelj Novoles d.d,
Na žago 6, 8351 Straža v skladu s 412. členom ZGD-1 v zvezi s 522. členom ZGD-1
objavlja poziv upnikom, da v roku 30 dni
od dneva objave tega poziva v Uradnem
listu RS prijavijo svoje terjatve do družbe
Pohištvo Brežice, proizvodnja in prodaja
pohištva d.d. – v likvidaciji. Prijavo terjatve
je potrebno poslati v dveh izvodih, s priloženimi dokazili o temelju in višini terjatve,
na naslov: Pohištvo Brežice, proizvodnja
in prodaja pohištva d.d. – v likvidaciji, likvidacijski upravitelj Novoles d.d, Na žago
6, 8351 Straža. Likvidacijski upravitelj tudi
poziva vse dolžnike družbe Pohištvo Brežice, proizvodnja in prodaja pohištva d.d. –
v likvidaciji, da poravnajo svoje obveznosti
do družbe.
Pohištvo Brežice, proizvodnja
in prodaja pohištva d.d. – v likvidaciji
likvidacijski upravitelj Novoles d.d.,
predsednik uprave Rok Barbič
Ob-1467/11
Likvidacijski upravitelj javnega zavoda
Izobraževalno središče Miklošič Ljubljana
– v likvidaciji, Miklošičeva cesta 26, 1000
Ljubljana, davčna številka 90641914, matična številka 5052688, na podlagi pooblastil
iz 412. člena ZGD-1, objavlja obvestilo in
poziv upnikom:
1. Mestni svet Mestne občine Ljubljana
je kot ustanovitelj na 3. seji dne 31. 1. 2011
sprejel sklep o prenehanju javnega zavoda
in začetku postopka likvidacije javnega zavoda Izobraževalno središče Miklošič Ljub
ljana.
2. Za likvidacijskega upravitelja je bil
imenovan Marko Drobež, univ. dipl. prav.,
Aljaževa ulica 7, 1000 Ljubljana.
3. Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom opr. št. Srg 2011/4852 z dne 7. 2. 2011,
v sodni register tega sodišča vpisalo začetek
likvidacijskega postopka nad javnim zavodom Izobraževalno središče Miklošič Ljub
ljana – v likvidaciji, Miklošičeva cesta 26,
1000 Ljubljana, davčna številka 90641914,
matična številka 5052688.
4. Upniki javnega zavoda v likvidaciji se
pozivajo, da v roku 30 dni od dneva objave
tega poziva v Uradnem listu RS, prijavijo
svoje terjatve do javnega zavoda v likvidaciji in jih v dveh izvodih, s priloženimi
dokazili o temelju in višini terjatev, pošljejo
s priporočeno pošto na naslov Izobraževalno središče Miklošič Ljubljana – v likvidaciji,
Miklošičeva cesta 26, 1000 Ljubljana, s pripisom: prijava terjatve.
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5. Likvidacijski upravitelj vse dolžnike
javnega zavoda v likvidaciji poziva, da nemudoma poravnajo svoje obveznosti do javnega zavoda v likvidaciji.
Likvidacijski upravitelj:
Marko Drobež, univ. dipl. prav.
					
		

Sklepi o povečanju
in zmanjšanju kapitala
Ob-1448/11
Družba ZootFly d.o.o., Knezov Štradon
94, Ljubljana, mat. št. 1779150000, je na
skupščini družbenikov dne 28. 12. 2009
sprejela sklep o izključitvi družbenika Davida Pangerla, ki je bil pred izključitvijo
imetnik 17,08% poslovnega deleža družbe,
v nominalni višini 2.771,91 EUR. V skladu
z določbami četrtega odstavka 502. člena
ZGD-1 se po preteku 3 mesecev od izključitve šteje, da so družbeniki, ki v navedenem roku niso sprejeli sklepa iz prve ali
druge alineje drugega odstavka tega člena,
sprejeli sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala družbe za znesek, ki je enak nominalni višini osnovnega vložka, ki predstavlja poslovni delež, ki je zaradi izključitve
družbenika prenehal.
Zato družba ZootFly d.o.o. v skladu
z 520. členom ZGD-1 ponovno objavlja sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala z dosedanjega zneska 16.228,99 EUR za znesek
2.771.91 EUR na znesek 13.457,08 EUR.
Vse upnike družbe ZootFly d.o.o. se poziva, da se zglasijo pri družbi in izjavijo, ali
soglašajo z znižanjem osnovnega kapitala
družbe. Upnikom se zagotavljajo pravice po
520. členu ZGD-1.
ZootFly d.o.o.
Poslovodstvo družbe
Denis Rožaj, direktor
Boštjan Troha, direktor
Ob-1458/11
Direktor družbe Danfoss Trata regulacije ogrevanja, prezračevanja in klimatizacije,
d.o.o., s sedežem na naslovu Jožeta Jame
16, 1000 Ljubljana, vpisane v sodnem registru Okrožnega sodišča v Ljubljani, pod vložno številko 10324500, na podlagi 520. člena ZGD-1 objavljam, da je bil na skupščini
družbe dne 26. 8. 2010 sprejet naslednji
sklep:
»Osnovni kapital družbe, ki sedaj
znaša 4.724.027,72 EUR, se v skladu
s 502. členom ZGD-1 zmanjša za znesek
6.584,86 EUR, ki je enak nominalni višini
osnovnih vložkov, ki predstavljajo poslovne
deleže, ki prenehajo zaradi izstopa ter izključitve družbenikov, tako da po zmanjšanju
znaša 4.717.442,86 EUR.«
Poleg tega objavljam, da je bil na skupščini družbe dne 22. 12. 2010 sprejet naslednji sklep:
»Osnovni kapital družbe, ki sedaj
upoštevajoč spremembe, sprejete na
skupščini dne 26. 8. 2010 sedaj znaša
4.717.442,86 EUR, se zaradi izstopa treh
družbenikov, navedenih pod prejšnjo točko,
v skladu s 502. členom ZGD-1 zmanjša za
znesek 5.015,86 EUR, ki je enak nominalni
višini osnovnih vložkov, ki predstavljajo poslovne deleže, ki prenehajo zaradi izstopa
družbenikov, tako da po zmanjšanju znaša
4.712.427,00 EUR.«

Upnike družbe pozivamo, da se zglasijo
pri družbi in izjavijo, ali se strinjajo z znižanjem osnovnega kapitala.
Danfoss Trata d.o.o.
Aleksander Zalaznik
direktor

Sklici skupščin
Ob-1404/11
Na podlagi Statuta družbe FMR Holding,
družba pooblaščenka d.d., Lapajnetova
ulica 9, Idrija, sklicujem
skupščino
družbe FMR Holding d.d., Idrija,
ki bo v torek, 22. 3. 2011, ob 12. uri, na
naslovu Lapajnetova ulica 9, Idrija.
Predlagam naslednji dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine in potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik
skupščine po predlogu sklicatelja, vodenje zapisnika se poveri vabljenemu notarju, predlagani dnevni red se potrdi.
2. Izvolitev nadomestnega člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: v nadzorni svet se izvoli
Nada Mislej, z mandatom od dneva izvolitve
do poteka mandata sedanjemu nadzornemu
svetu.
3. Rezerve za lastne deleže.
Predlog sklepa: oblikuje se rezerve za
lastne deleže, v višini 4.359,04 EUR, iz prenesenega dobička iz preteklih let.
Gradivo za skupščino k posameznim
točkam dnevnega reda iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, predlog sklepa
uprave in nadzornega sveta z obrazložitvijo
je delničarjem na vpogled v tajništvu družbe, od dneva objave sklica skupščine do
dneva skupščine, vsak delovni dan, med 9.
in 12. uro.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po
objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo
v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne
sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim
odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste
dodatne točke dnevnega reda, glede katerih
bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne
točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi po
telefaksu, na št. 05/37-22-485.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo nasprotne predloge. Uprava družbe bo pod pogoji iz 300. člena ZGD-1 na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki
bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi
tega sklica skupščine, ki bodo pisno utemeljeni in za katere bo delničar predlagatelj pri
tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta.
Delničarji lahko nasprotne predloge k točkam dnevnega reda družbi pošljejo tudi po
telefaksu, na št. 05/37-22-485.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico tisti delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD
po stanju konec četrtega dne pred zaseda-
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njem skupščine, tj. na dan 18. 1. 2011, in
katerih pisno napoved udeležbe je družba
prejela vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine. V imenu delničarjev se lahko skupščine
udeležijo in na njej odločajo njihovi zakoniti
zastopniki ali pooblaščenci. Pooblastilo za
zastopanje na skupščini mora biti pisno, zakoniti zastopniki pa so dolžni predložiti dokument o zakonitem zastopstvu delničarja
(izpisek iz sodnega registra, ki ni starejši od
enega meseca).
Na skupščini delničar lahko uresničuje
svojo pravico do obveščenosti iz prvega
odstavka 305. člena ZGD-1, kar vključuje
podatke o zadevah družbe, ki so potrebni za
presojo točk dnevnega reda skupščine.
FMR Holding d.d.
direktor
Milan Potužak
Št. 1563
Ob-1439/11
Na podlagi Statuta Informatike, d.d.,
tč. 7.4., uprava Informatike, informacijske
storitve in inženiring, d.d., Vetrinjska ulica 2,
Maribor, vabi delničarje na
16. sejo skupščine
Informatika, informacijske storitve
in inženiring, d.d.
Uprava sklicuje skupščino v ponedeljek,
dne 21. 3. 2011, ob 11. uri, na sedežu družbe, Vetrinjska ulica 2, Maribor, sejna soba
v III. nadstropju.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in predhodna ugotovitev sklepčnosti.
Uprava odpre skupščino in ugotovi, ali je
na skupščini zastopanih toliko glasovalnih
delnic, da skupščina lahko zaseda. Seji bo
prisostvoval vabljen notar Stanislav Bohinc,
ki piše zapisnik.
2. Izvolitev predsednika in 2 preštevalcev glasov.
Na predlog uprave se izvoli za predsednika skupščine Francija Klauzner in za
preštevalki glasov Maja Lorencin in Zdenka
Zabavnik.
3. Obravnava in ugotavljanje sklepčnosti.
Na osnovi poročila preštevalcev glasov predsednik skupščine ugotovi, da je
skupščina sklepčna.
4. Razrešitev članstva v NS Informatike d.d. in imenovanje novega predstavnika
v NS Informatike d.d.
Predlog sklepa: skupščina na predlog NS
Informatike, d.d. razreši člana NS Informatike
d.d. Jožeta Knavs in imenuje novega člana
Jurija Jerino iz Elektro Gorenjske d.d.
Mandat novoizvoljenemu članu traja
4 leta od imenovanja na skupščini.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
zastopniki in njihovi pooblaščenci. Pooblastilo mora biti pisno in predloženo družbi
vsaj štiri dni pred zasedanjem skupščine
in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so
vpisani v delniški knjigi dne 17. 3. 2011 in
ki pisno prijavo osebno oddajo ali s priporočeno pošto pošljejo družbi deset dni pred
zasedanjem oziroma najkasneje tri dni pred
sejo skupščine.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino vsaj eno uro pred začetkom
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seje prijavijo v tajništvu družbe in s podpisom seznama prisotnih delničarjev potrdijo
svojo prisotnost na skupščini.
Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z osebnim identifikacijskim dokumentom, zakoniti zastopnik pa še z izpisom
iz sodnega registra. Pooblaščenci delničarjev priložijo tudi pooblastilo.
Gradivo
Gradivo za skupščino je na sedežu družbe na vpogled vsak delovni dan, pri Maji
Lorencin, od 10. do 12. ure, in pri Maji Rozman, od 10. do 12. ure, v poslovnih prostorih v Ljubljani, Hajdrihova 2, do dneva
skupščine.
Predlogi delničarjev
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda in predloge glede dnevnega reda, glede katerih žele, da so o njih
pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno
sporočijo upravi v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine.
Vnovično zasedanje skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, nastopi polurni odmor, po katerem
se skupščina vnovič sestane. V tem primeru
je skupščina sklepčna ne glede na višino
zastopanega kapitala.
Informatika, informacijske storitve
in inženiring, d.d.
Uprava družbe
Pavel Car
Ob-1440/11
Na podlagi zahteve delničarjev, ki skupaj predstavljajo 5,82% osnovnega kapitala
družbe, z dne 26. 1. 2011, ki jo je družba
prejela dne 27. 1. 2011, Uprava Telekoma
Slovenije d.d., s sedežem v Ljubljani, Cigaletova 15, v skladu z 295. členom Zakona
o gospodarskih družbah-1 in 36. členom
Statuta družbe Telekom Slovenije, d.d.,
sklicuje
18. skupščino delničarjev,
ki bo 24. 3. 2011, ob 14. uri, v Multimedijski dvorani, na sedežu družbe.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se izvoli Stojan Zdolšek, za preštevalca glasov se določi predstavnika podjetja Ixtlan Forum d.o.o.
Skupščina se seznani, da je na seji skupščine prisoten notar Bojan Podgoršek.
3. Pooblastilo upravi za nakup lastnih
delnic.
Predlog sklepa:
a) Upravo se pooblasti za pridobivanje
lastnih delnic, s tem da skupni delež vseh
pridobljenih lastnih delnic, skupaj z lastnimi
delnicami, ki jih družba že ima, ne sme preseči 10% osnovnega kapitala družbe oziroma 653.547 delnic družbe.
b) Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic velja 36 mesecev od dneva sprejetja
tega sklepa.
c) Družba lahko pridobiva lastne delnice
s posli, sklenjenimi na organiziranem trgu
vrednostnih papirjev, in sicer po vsakokratni
tržni ceni. Pri pridobivanju delnic na organiziranem trgu vrednostnih papirjev nakupna
cena delnic ne sme biti nižja od šestmesečnega povprečnega zaključnega tečaja
delnice, pri čemer se šestmesečno obdobje
zaključi na zadnji dan meseca pred mese-
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cem oddaje naročila, nakupna cena delnic
pa ne sme biti višja od knjigovodske vrednosti delnice, izračunane na podlagi zadnjih
javno objavljenih poslovnih izkazov družbe
Telekom Slovenije, d.d.
Gradivo za skupščino
Popolna besedila gradiva za skupščino,
ki obsega ta sklic, predloge vseh sklepov
z obrazložitvami in prilogami, so na vpogled
delničarjem na sedežu družbe, Cigaletova
15, Ljubljana, v informacijski pisarni, vsak
delovni dan, od 10. do 12. ure, od dneva
objave tega sklica v Uradnem listu RS dalje
do vključno dneva skupščine.
Sklic skupščine in celotno gradivo
z dnevnim redom in predlaganimi sklepi je
objavljeno tudi na spletnih straneh družbe
http://skupscina.telekom.si/ in na borznem
sistemu elektronskega obveščanja http://seonet.ljse.si.
Pravice in predlogi delničarjev ter druga
obvestila
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
sedem dni po objavi sklica skupščine pisno
zahtevajo dodatno točko dnevnega reda.
Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog
sklepa, o katerem naj odloča skupščina, ali
če skupščina pri posamezni točki dnevnega
reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke
dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu
s tretjim odstavkom 298. člena Zakona o gospodarskih družbah-1 (ZGD-1) objavila tiste
dodatne točke dnevnega reda, glede katerih
bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne
točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi
po elektronski pošti na elektronski naslov:
skupscina@telekom.si.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov
skladno s prvim odstavkom 300. člena in
301. člena ZGD-1. Uprava družbe bo na
enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali
naslednje pogoje:
– ki bodo poslani družbi v sedmih dneh
po objavi tega sklica skupščine,
– ki bodo razumno utemeljeni,
– za katere bo delničar – predlagatelj pri
tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in
da bo druge delničarje pripravil do tega, da
bodo glasovali za njegov predlog.
Ne glede na prej navedeno volilnega predloga delničarju na podlagi 301. člena
ZGD-1 ni treba utemeljiti.
Predlog delničarja se objavi in sporoči na
način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine
poslal družbi razumno utemeljen predlog.
Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti, in sicer na elektronski naslov:
skupscina@telekom.si.
Družba si pridržuje pravico do preveritve
avtentičnosti delničarja, ki je poslal dodatne
točke, predloge sklepov ali volilne predloge
po elektronski pošti.
Delničar lahko svojo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1 uresničuje na skupščini. Izčrpne
informacije o pravicah delničarjev iz prvega
odstavka 298., prvega odstavka 300., 301.
In 305. člena ZGD-1 so dostopne na spletni
strani družbe, http://skupscina.telekom.si/.
Pogoji za udeležbo na skupščini in glasovanje

Pravico do udeležbe in glasovanja imajo
delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani
v centralnem registru vrednostnih papirjev
pri KDD – Centralni klirinško depotna družba, d.d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan).
Pogoj za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice delničarjev,
njihovih zastopnikov ali pooblaščencev je
pisna prijava udeležbe, naslovljena na informacijsko pisarno družbe, ki mora prispeti
na sedež družbe ali na faks št. 01/231-47-36
ali na elektronski naslov skupscina@telekom.si, najkasneje tri dni pred skupščino,
to je do vključno 21. 3. 2011, do 15.30. Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenci se morajo na zahtevo družbe izkazati
z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz
sodnega registra.
Pooblastilo mora biti pisno in mora vsebovati splošne podatke (ime, priimek, naslov, EMŠO oziroma firmo, sedež in matično
številko) pooblastitelja in pooblaščenca ter
podpis pooblastitelja. Obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice je
dostopen v informacijski pisarni, na sedežu družbe, Cigaletova 15, Ljubljana, vsak
delovni dan, med 10. in 12. uro, od objave tega sklica v Uradnem listu RS dalje in
v elektronski obliki na spletni strani družbe http://skupscina.telekom.si/. Pooblastilo
je lahko posredovano družbi po elektronski pošti v skenirani obliki kot priponka na
elektronski naslov: skupscina@telekom.si.
Družba si pridržuje pravico do preveritve
avtentičnosti delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski
pošti.
Po stanju na dan sklica skupščine znaša skupno število izdanih delnic družbe
6.535.478. Od tega je skupno število delnic
z glasovalno pravico 6.505.478. Vse delnice
so istega razreda.
Udeležence skupščine prosimo, da pridejo na skupščino vsaj pol ure pred začetkom zasedanja skupščine zaradi vpisa navzočnosti v seznam prisotnosti in prevzema
glasovalnih naprav.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo skupščina ponovno zasedala
istega dne, v istih prostorih, z istim dnevnim
redom, ob 15. uri. V tem primeru je skupščina sklepčna ne glede na število zastopanih
delnic.
Telekom Slovenije d.d.
predsednik uprave
Ivica Kranjčević
Ob-1451/11
Na podlagi 43. člena Statuta družbe SŽ
– Železniško gradbeno podjetje Ljubljana,
d.d., uprava sklicuje
16. sejo skupščine družbe
SŽ – Železniško gradbeno podjetje, d.d.
Ljubljana, Ob zeleni jami 2,
ki bo dne 22. 3. 2011, ob 13. uri, na sedežu družbe v Ljubljani, Ob zeleni jami 2,
(sejna soba), z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je:
Izvoli se:
– za predsedujočo skupščini: Mateja Čepon,
– preštevalki glasov: Gabrijela Modic, Ida
Ravšelj.
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Seji bo prisostvoval vabljeni notar Andrej Škrk.
2. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2010.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko družbo za leto 2010 skupščina
imenuje družbo Abeceda – revizijska družba d.o.o.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
in obrazložitvami k vsaki točki dnevnega
reda je na voljo v tajništvu uprave na sedežu družbe, Ob zeleni jami 2, Ljubljana, vsak
delavnik od 9. do 12. ure v času od dneva
objave dnevnega reda do vključno dneva
zasedanja skupščine.
Sklic skupščine in celotno gradivo
z dnevnim redom in predlaganimi sklepi je
objavljeno tudi na spletnih straneh družbe
na naslovu: www.sz-zgp.si.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Pogoji za udeležbo na skupščini in glasovanje
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki
so kot imetniki delnic vpisani v centralnem
registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem
skupščine (presečni dan). Pooblastilo mora
biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki konec
četrtega dne pred zasedanjem skupščine
v tajništvu uprave na sedežu družbe pisno
prijavijo svojo udeležbo. Delničarji oziroma
njihovi zastopniki ali pooblaščenci se morajo na zahtevo družbe izkazati z osebnim
dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti
zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Pooblaščenec delničarja mora najkasneje na skupščini predložiti pooblastilo.
Pooblastilo mora biti pisno in mora vsebovati splošne podatke (ime, priimek, naslov,
EMŠO oziroma firmo, sedež in matično
številko) pooblastitelja in pooblaščenca ter
podpis pooblastitelja. Pooblastilo ostane
shranjeno v družbi ves čas trajanja pooblastilnega razmerja.
Pravice in predlogi delničarjev ter druga
obvestila
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo
dvajsetino osnovnega kapitala lahko sedem
dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi
morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa
o kateri naj skupščina odloča, oziroma ob-
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razložitev točke dnevnega reda, če skupščina ne sprejme sklepa. Uprava družbe
bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena
Zakona o gospodarskih družbah -1 (ZGD-1)
objavila tiste dodatne točke dnevnega reda,
glede katerih bodo delničarji zahteve poslali najpozneje sedem dni po objavi tega
sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve
za dodatne točke dnevnega reda skupščini
pošljejo po pošti na naslov: SŽ – ŽGP Ljub
ljana d.d., Ob zeleni jami 2, Ljubljana ali tudi
po elektronski pošti na elektronski naslov:
sz.zgp@sz-zgp.si.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov
skladno s prvim odstavkom 300. in 301. člena ZGD-1. Uprava družbe bo na enak način
kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge
delničarjev, ki bodo izpolnjevali naslednje
pogoje:
– ki bodo poslani družbi v sedmih dneh
po objavi tega sklica skupščine,
– ki bodo razumno utemeljeni,
– za katere bo delničar-predlagatelj pri
tem sporočil, da bi na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in
da bo druge delničarje pripravil do tega, da
bodo glasovali za njegov predlog.
Ne glede na prej navedeno, volilnega predloga delničarju na podlagi 301. člena
ZGD-1 ni potrebno utemeljevati.
Predlog delničarja se objavi in sporoči na
način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine
poslal družbi razumno utemeljen predlog.
Delničarji lahko svoje predloge sklepov in
volilne predloge družbi pošljejo na naslov:
SŽ – ŽGP Ljubljana d.d., Ob zeleni jami 2,
Ljubljana, ali sporočijo tudi po elektronski
pošti na naslov: sz.zgp@sz-zgp.si
Družba si pridržuje pravico do preveritve
avtentičnosti delničarja, ki je poslal dodatne
točke, predloge sklepov ali volilne predloge
po elektronski pošti.
Delničar lahko na skupščini uresničuje
pravico do obveščenosti tako, da od poslovodstva zahteva zanesljive podatke o zadevah družbe, ki so potrebne za presojo
dnevnega reda. Delničarji majo pravico biti
obveščeni tudi o pravnih in poslovnih razmerjih družbe s povezanimi družbami.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega
prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine.
SŽ – Železniško gradbeno podjetje, d.d.
direktor
Leon Kostiov, univ. dipl. inž. grad.
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Zavarovanja terjatev
SV 63/2011
Ob-1438/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, notarja Gorazda Šifrerja iz Maribora, opravilna številka SV 63/2011, z dne
10. 2. 2011, je stanovanje št. 7, v prvem
nadstropju večstanovanjske hiše v Mariboru,
Goriška ulica 4, 2000 Maribor, v skupni izmeri
65,92 m2, ležeče v stavbi na parc. št. 176, zk.
vl. 1305, k.o. Spodnje Radvanje, za katerega
v zemljiški knjigi še ni vzpostavljena etažna
lastnina, v lasti Lalić Fehrata, Goriška ulica 4,
2000 Maribor, in zastavljeno v korist BKS
Bank AG, St. Veiter Ring 43, 9020 Klagenfurt, Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve
v znesku 151.000,00 EUR s pripadki.
SV 114/11
Ob-1450/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Majde Lokošek iz
Domžal, opr. št. SV 114/11, DK 1/11, z dne
11. 2. 2011, je bilo stanovanje – posamezni del stavbe, z ident. št. 1959-5446-15,
k.o. Domžale – dvosobno stanovanje, številka 6, s pripadajočo kletjo, v skupni izmeri 65,96 m2, ki se nahaja v 1. nadstropju večstanovanjske stavbe, na naslovu
Ljubljanska cesta 81, Domžale, ki stoji na
parc. št. 3896/5 in 3895/2, k.o Domžale,
ter je last zastaviteljev Strmole Janeza in
Strmole Simone, in sicer vsakega do ½,
zastavljeno v korist Abanke Vipa d.d., 1000
Ljubljana, Slovenska cesta 58, matična številka 5026024, za zavarovanje denarne terjatve v višini 54.000,00 EUR s pp.
SV 67/11
Ob-1489/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Darka Jeršeta iz Po-

stojne, opr. št. SV-67/11, z dne 14. 2. 2011,
je bilo stanovanje št. 5, v izmeri 73,89 m2,
v zgradbi na naslovu Kidričevo naselje 2,
Postojna, stoječi na parceli št. 3281, katastrska občina 2490 Postojna, last zastavitelja
po imenu Milovan Ilić, stanujoč, Kraigherjeva ulica 9, Postojna, zastavljeno v korist
upnice Banke Koper d.d., Pristaniška 14,
Koper, matična št. 5092221, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 49.900,00 EUR,
z dogovorjeno obrestno mero trimesečni
Euribor + 1,90% in z datumom zapadlosti
terjatve 28. 2. 2026.
SV 179/11
Ob-1507/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz
Kranja, opr. št. SV 179/11 z dne 15. 2. 2011,
je nepremičnina – dvosobno stanovanje,
št. 9, v 4. etaži – 2. nadstropju, po podatkih
katastra stavb, v skupni izmeri 49,72 m2,
ter v kupoprodajni pogodbi navedeno površino 47,40 m2, z ident. št. 2100-02041-9,
v večstanovanjski stavbi, z naslovom Zlato
polje 2 D, Kranj, ki stoji na parc. št. 448/34,
448/36, 448/44, 448/45 in 448/47, vse k.o.
Kranj, last zastavitelja Danijela Vojinova, na
podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene
dne 5. 1. 2011 s prodajalcema Igorjem Stojanov in Majo Dabižljević, oba Zlato polje
2 D, Kranj, zastavljeno v korist upnice Banke Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, Ljub
ljana, matična številka 2211254000, za zavarovanje terjatve v višini 106.000,00 EUR,
z letno obrestno mero, ki je sestavljena iz
seštevka 3-mesečnega Euriborja in pribitka
v višini 3,000%, z zapadlostjo zadnje anuitete dne 1. 3. 2041.
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Objave sodišč
Izvršbe
In 1601/2007
Os-1356/11
Na podlagi sklepa z dne 9. 5. 2008,
opr. št. In 1601/2007 Okrajnega sodišča
v Mariboru, je izvršitelj Andrej Šramel dne
4. 11. 2008 v korist upnika Stanka Zidarja, Turnerjeva 40, Maribor, zaradi izterjave
30.677,51 EUR s pripadki, zarubil nepremičnino, ki je v lasti dolžnika Franca Ferka
do 1/2 celote – trisobno stanovanje, v izmeri
78,54 m2, v pritličju stanovanjske stavbe, na
naslovu Koroška cesta 110, Maribor, ki stoji
na parc. št. 1774/1, k.o. Koroška vrata.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 25. 1. 2011
In 103/2007
Os-1287/11
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v Šentjurju z dne 10. 12. 2008, opr.
št. In 103/2007, je izvršitelj Boris Letnar iz
Slovenskih Konjic opravil rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, in
sicer dveh poslovnih prostorov, na naslovu
Drofenikova 16, PTC Tržnica, Šentjur, št. 19
in št. 20, v prvi etaži, izmere 40,55 m2 in
31,20 m2, oboje last dolžnice Frančiške Nežmah, Springerstrasse 27, 81477 München,
Nemčija, v korist upnice Atrij, stanovanjska
zadruga z.o.o., Lava 7, Celje.
Okrajno sodišče v Šentjurju
dne 21. 1. 2011

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 1034/2010
Os-1190/11
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici je
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Marijana Čekade, Maistrova ulica 13, 6250
Ilirska Bistrica, ki ga zastopa pooblaščenka Sniježana Puljić, zaradi vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine in vknjižbe pridobitve lastninske pravice v korist predlagatelja
pri nepremičnini, z ident. št. 9.E, vpisani
v vl. št. 2183/9, k.o. Trnovo, v naravi stanovanje št. 9, Maistrova ulica 13, 6250 Ilirska Bistrica, dne 16. 11. 2010, pod opr. št.
Dn 1034/2010 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe št. 02300/011/93-02,
z dne 15. 6. 1993, sklenjene med prodajalcem PTT Podjetje Koper, p.o., ki ga je zastopal direktor Vojko Petrič, in kupcema Francem Čekado, Maistrova 13, Ilirska Bistrica,
in Vero Čekada, Maistrova 13, Ilirska Bistrica, s katero je prodajalec kupcema prodal
trisobno stanovanje št. 9, v večstanovanjski
hiši, na naslovu Maistrova ulica 13, Ilirska
Bistrica, stoječi na parc. št. 200/5 (prej 200/5
in 200/6), k.o. Trnovo, in na tej nepremičnini
dovolil vknjižbo lastninske pravice v korist
kupcev, za vsakega do ene polovice.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost po-

datkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja
postopka.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 21. 1. 2011
Dn 5230/2007
Os-1270/11
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Popržen Lazo, Šalek 86, Velenje, in Jurjec
Bojan, Dobrina 36a, Loka pri Žusmu, ki ju
po pooblastilu zastopa odvetnik Peter Pečenik, Partizanska cesta 13a, Maribor, za
vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini, pripisani podvl. št. 1805/183, k.o. Maribor – Grad, v korist Laza Popržena do 2/3
celote, in Bojana Jurjeca do 1/3 celote, pod
opr. št. Dn 5230/2007 dne 4. 1. 2011 izdalo
sklep o začetku postopka za vzpostavitev
zemljiškoknjižnih listin:
– prodajne pogodbe št. 52-03-300,
z dne 24. 11. 2003, sklenjene med prodajalcema Komunaprojekt d.d., Partizanska
cesta 3-5, Maribor, zastopanem po direktorju Marjanu Bastiču, in Gradis Inženiring
d.d., Letališka 33, Ljubljana, zastopanem
po predsedniku uprave Milanu Pukšiču, in
kupcem Vegrad d.d., Prešernova 9a, Velenje, zastopanem po glavni direktorici Hildi
Tovšak, s katero sta prodajalca kupcu prodala nepremičnino, nestanovanjske rabe –
št. dela stavbe 183 – lokal L15, v 1. kleti,
v izmeri 156,67 m², na naslovu Cankarjeva
ulica 6f, Maribor, v stanovanjsko-poslovnem
in garažnem objektu Forum in na prodanem
dovolila vknjižbo lastninske pravice na ime
kupca,
– prodajne pogodbe št. 18/04, z dne
11. 5. 2004, sklenjen med prodajalcem Vegrad d.d., Prešernova 9a, Velenje, zastopanem po glavni direktorici Hildi Tovšak,
in kupcem Interpro 2000 d.o.o., Cesta XIV.
divizije 52, Štore, zastopanem po direktorju Podhraški Igorju, s katero je prodajalec
kupcu prodal nepremičnino, nestanovanjske rabe – št. dela stavbe 183, – lokal
L15, v 1. kleti, v izmeri 156,67 m², v stavbi
Forum, z naslovom Cankarjeva ulica 6f,
Maribor, v stanovanjsko-poslovnem in garažnem objektu Forum, in na prodanem
dovolil vknjižbo lastninske pravice na ime
kupca,
– prodajne pogodbe z dne 20. 9. 2005,
sklenjene med prodajalcem Interpro 2000
d.o.o., Cesta XIV. divizije 52, Štore, zastopanem po direktorju Samu Kovačiču, in
kupcem Adamus Holding d.o.o., Planina pri
Selnici, Planina, s katero je prodajalec kupcu prodal, med drugim, tudi nepremičnino,
nestanovanjske rabe – št. dela stavbe 183
– lokal L15, v 1. kleti, v izmeri 156,67 m², na
naslovu Cankarjeva ulica 6f, Maribor, in nepremičnine, pisarne P1/1-4, 5, 6, 7 v I. nadstropju, s predprostorom v pritličju, v skupni
izmeri 98,12 m², vse v stanovanjsko-poslovnem in garažnem objektu Forum v Mariboru,
na parc. št. 1208/1, 1208/2, 1208/4, 1212/1,
1212/4, 1212/5, 1158/2 in 1180/4, k.o. Maribor – Grad, in na prodanem dovolil vknjižbo
lastninske pravice na ime kupca.

Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedenih listin, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 24. 1. 2011
Dn 7284-7285/2010
Os-7608/10
Na predlog predlagateljice Romane
Gajšek, Murska Sobota, Staneta Rozmana 11a, za vzpostavitev zemljiškoknjižne
listine v skladu z 234. členom Zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1) in vknjižbo pridobitve lastninske pravice je Okrajno sodišče
v Murski Soboti dne 21. 12. 2010 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja z dne 15. 2.
1993, in aneksa k pogodbi o prodaji stanovanja z dne 22. 7. 1993, ki sta bili sklenjeni; prva med Rašico Tovarno Pletenin,
Zg. Gameljne 20, Ljubljana, ki jo zastopa
direktor Franc Lovšin, dipl. inž., in Bredo
Poredoš, Panonska 7/b Beltinci, ter Stanislavom Poredošem, Panonska 7/b, Beltinci, in druga med Rašico-Beltinko Beltinci,
Tovarna pletenin d.o.o., Štefana Kovača
3, 69231 Beltinci, ki jo zastopa direktorica
Nataša Hozjan, dipl. oec., v zvezi z nakupom nepremičnin, z ident. št. 4.E, stanovanja številka 8, v izmeri 58,27 m2, v stavbi
z identifikacijsko številko 105.ES, stoječe
na parceli številka 96/6, ki je vpisana v vložek 2943, katastrska občina Beltinci.
Pozivajo se imetniki pravic, da v skladu
s 4. točko 237. člena Zakona o zemljiški
knjigi (ZZK-1) v dveh mesecih od objave
tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
teh listin, katerih vzpostavitev se zahteva
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist Stanislava Poredoša, Beltinci, Panonska ulica 7b, in Brede Poredoš,
Panonska ulica 7b.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 27. 12. 2010
Dn 2168/2010
Os-1125/11
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah je s sklepom z dne 28. 12. 2010, št.
Dn 2168/2010, začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, in sicer: kupoprodajne pogodbe, št. 362-192/91-7,
z dne 18. 11. 1991, sklenjene med Občino
Slovenske Konjice, Stari trg 29, Slovenske
Konjice, in Cvetko Dušanom, Titov trg 1,
Slovenske Konjice, ki se nanaša na nepremičnino – iden. št. 21 – stanovanjski prostor, št. 1115-1294-21, v 4. etaži, v izmeri
44,52 m2, v stavbi z naslovom Mestni trg
1, Slovenske Konjice, iden. št. 1115-1294,
stoječi na parc. št. 1727, 1728, 1729, vpisani pri vl. št. 1889/21, k.o. Slovenske Konjice.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic,
da v skladu s četrtim odstavkom 237. člena
Zakona o zemljiški knjigi v enem mescu
od objave tega oklica z ugovorom izpod-

Stran

362 /

Št.

10 / 18. 2. 2011

bijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljev
postopka.
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah
dne 2. 12. 2010
Dn 6750/2010
Os-1463/11
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici Tanji Dolar Božič s sklepom
z dne 11. 1. 2011, v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog Fendre Franca, Mariborska cesta 54A, Celje, zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe z dne 28. 10. 2006, sklenjene
med Markon podjetje za trgovino in storitve d.o.o., Mariborska cesta 54a, Celje,
kot prodajalcem, in Fendre Francem, Mariborska cesta 54A, Celje, kot kupcem, za
nepremičnino, del stavbe št. ID 9.E, v stavbi št. ID 2996.ES, na naslovu Mariborska
cesta 54A, Celje, v vl. št. 2429/10, k.o. Spodnja Hudinja.
Po izjavi predlagatelja je listina izgubljena.
Vknjižba lastninske pravice na nepremičnini, del stavbe št. ID 9.E, v stavbi št. ID
2996.ES, na naslovu Mariborska cesta 54A,
Celje, v vl. št. 2429/10, k.o. Spodnja Hudinja, se zahteva v korist Fendre Franca,
Mariborska cesta 54A, Celje, do celote nepremičnine.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03, 45/08 in
28/09) v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine,
katere vzpostavite se zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 14. 1. 2011
Dn 6593/2010
Os-1520/11
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici svetnici mag. Bojani Štrukelj Petovič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice postopka Avgusto Novak, Kozlovičeva
ulica 1, Koper, ki jo zastopa odvetnik Matevž Globevnik iz Kopra, zaradi vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine ter vknjižbe lastninske pravice, dne 14. 2. 2011 sklenilo:
začne se postopek za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe z dne 12. 11. 1991, št. 03-362/34-91,
sklenjene med Republiko Slovenijo kot
prodajalko, in Avgusto Novak, Kozlovičeva
1, Koper, kot kupcem, za nepremičnino,
trisobno stanovanje, št. 19, v tretjem nadstropju stanovanjskega bloka, na naslovu
Kozlovičeva ulica 1, Koper, v skupni izmeri
83,95 m2.
Nepremičnina, ki je predmet zemljiško
knjižne listine, katere vzpostavitev se zahteva, je v zemljiški knjigi vpisana z identifikacijsko oznako posameznega dela stavbe
2606-3814-19, v podvložku št. 4939/19, k.o.
Semedela, z označbo 19.E in je v lasti Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper, do celote.
Pri zgoraj navedeni nepremičnini se
zahteva vknjižba lastninske pravice na podlagi sklepa o vzpostavitvi zgoraj navedene
zemljiškoknjižne listine ter pogodbe o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim
z dne 28. 10. 2010, št. 7113-131/2010,
v korist imetnice Avguste Novak, Kozloviče-
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va ulica 1, Koper, EMŠO 2505929505206,
do celote.
Imetnike pravic na nepremičnini z identifikacijsko oznako posameznega dela stavbe 2606-3814-19, vpisani v podvložku
št. 4939/19, k.o. Semedela, z označbo
19.E, v lasti Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper, do celote, se poziva, da v enem mesecu od objave oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva, oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 14. 2. 2011
N 17/2009
Os-1469/11
Okrajno sodišče v Kranju na predlog Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1, Kranj,
oklicuje začetek postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe,
sklenjene med Iskro, tovarno za elektrotehniko in finomehaniko v Kranju, kot prodajalcem, in Samoupravno stanovanjsko skupnost občine Kranj, kot kupcem, za:
stanovanje št. 2, v 2. etaži, s kletjo v 1.
etaži, večstanovanjske stavbe Planina 64,
Kranj, v izmeri 35,64 m2, označenem z ident.
št. 2.E;
stanovanje št. 3, v 2. etaži, s kletjo v 1.
etaži, večstanovanjske stavbe Planina 64,
Kranj, v izmeri 33,49 m2, označenem z ident.
št. 3.E;
stanovanje št. 6, v 3. etaži, s kletjo v 1.
etaži, večstanovanjske stavbe Planina 64,
Kranj, v izmeri 42,06 m2, označenem z ident.
št. 6.E;
stanovanje št. 11, v 4. etaži, s kletjo
v 1. etaži, večstanovanjske stavbe Planina
64, Kranj, v izmeri 33,96 m2, označenem
z ident. št. 11.E;
stanovanje št. 12, v 4. etaži, s kletjo
v 1. etaži, večstanovanjske stavbe Planina
64, Kranj, v izmeri 129,43 m2, označenem
z ident. št. 12.E.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist Mestne občine Kranj, mat.
št. 5874653, Slovenski trg 1, Kranj.
Okrajno sodišče poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od objave
tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost podatkov o vsebini pogodbe oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 9. 2. 2011
N 18/2010
Os-1490/11
Okrajno sodišče v Kranju oklicuje začpetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, prodajne pogodbe št. 75/99, z dne
16. 10. 1999, sklenjene med Andrejo Kalan, Ano Vukotič, Dušanom Ocepkom, Marijo Prešaq, Gregorjem Wendlingom, Vando
Petrič, Adamom Wendlingom, vsi Planina
37, Kranj, Juretom Šubicem, Naklo, Ulica
Toma Zupana b 23, Dragom Šubicem, Gojkom Goležem, Doro Golež, Silom Peričem,
Uršulo Trček, Božico Važič, Miloradom Važičem, vsi Planina 38, Kranj, kot prodajalcem,
in Dijano Krmelj ter Andrejem Repičem, oba
Planina 37, Kranj, kot kupcema, za posamezni del z ident. št. 107.E, stanovanje,
št. 107, v 5. etaži, s kletjo v 1. etaži, Planina
38, Kranj, v izmeri 68,67 m2.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Dijane Krmelj, rojene 18. 1. 1978 in

Andreja Repiča, rojen 3. 2. 1977, oba Planina 38, Kranj.
Okrajno sodišče poziva morebitne imetnike pravic, da v enem mesecu od objave
tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost podatkov o vsebini pogodbe oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 10. 2. 2011
N 18/2010
Os-1491/11
Okrajno sodišče v Kranju oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, pogodbe o prodaji stanovanja št. 85,
z dne 16. 8. 1993, sklenjene med Iskro
ERO, d.o.o. Kranj, Savska loka 2, Kranj,
kot prodajalcem, in Andrejo Kalan, Planina
37, Kranj, kot kupcem, za posamezni del
z ident. št. 2.E, stanovanje št. 2, v 2. etaži,
s kletjo v 1. etaži, Planina 37, Kranj, v izmeri
75,31 m2.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Andreje Kalan, roj. 29. 5. 1949, Planina 37, Kranj.
Okrajno sodišče poziva morebitne imetnike pravic, da v enem mesecu od objave
tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost podatkov o vsebini pogodbe oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 10. 2. 2011
Dn 13971/2009
Os-1521/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je o zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Angele Virtič, Polhov
Gradec 28 A, Polhov Gradec, zaradi vknjižbe
pridobitve lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine pri nepremičninah,
parc. št. 141 in 190.S, obeh k.o. Polhov Gradec, dne 14. 6. 2010 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupne pogodbe z dne 13. 7. 1988,
sklenjene med prodajalci Anžič Francem,
Anžič Božidaro, Anžič Alojzijem, Vreš Ivanko, Bukšek Ljudmilo, Anžič Janezom, Virant
Ireno, Anžič Primožem, Anžič Jožico in Križ
Ivico ter kupovalko Virtič Angelo, Ižanska
cesta 240, Ljubljana, za nepremičnini, parc.
št. 141 in 190.S, k.o. Polhov Gradec.
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 10. 2. 2011
Dn 4040/2010
Os-1522/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Marije Magdalene Knific, Poklukarjeva ulica 8,
Ljubljana, zaradi vknjižbe pridobitve lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine pri nepremičnini, parc. št. 1039/15,
k.o. Vič, dne 26. 1. 2011 izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– prodajne pogodbe iz leta 1971, sklenjene med Gradbenim podjetjem Grosuplje,
kot prodajalcem, in Miho ter Anico Čepin,
oba Planinska vas 29, Planina pri Sevnici,
kot kupcema in
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–kupoprodajne pogodbe o nakupu in
prodaji garaže z dne 7. 5. 1986, sklenjene
med Miho in Anico Čepin, oba Planinska vas
29, Planina pri Sevnici, kot prodajalcema in
Petrom Osredkarjem, Abramova 11, Ljub
ljana, kot kupcem, katerih vsebina je nakup
in prodaja garaže, št. 16, v garažnem objektu z oznako G-2 na Viču, ki po izvedeni parcelaciji stoji na parc. št. 1039/15, k.o. Vič.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedenih listin, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 2. 2011

stopanim po direktorici Lidiji Žvajker, in kupcem Miroslavom Pernarčičem, roj. 10. 11.
1950, stanujočim Smetanova ulica 44, Maribor, s katero je prodajalec kupcu prodal nepremičnino, stanovanje št. 6, v II. nadstropju
stanovanjske hiše Smetanova ulica 44, Maribor, stoječi na parc. št. 1523, k.o. Koroška
vrata, in na prodanem dovolil vknjižbo etažne lastninske pravice na ime kupca.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist Miroslava Pernarčiča.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 3. 2. 2011

Dn 8899/2010
Os-1460/11
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Andreja Leskovarja in Branke Leskovar, stanujočih Dolnja Počehova 23, Pesnica pri
Mariboru, za vknjižbo lastninske pravice
v korist vsakega do 1/2 celote, na nepremičnini, pripisani podvl. št. 499/22, k.o. Dolnja Počehova, pod opr. št. Dn 8899/2010,
dne 21. 1. 2011 izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 24, z dne
25. 5. 1993, sklenjene na podlagi določil
Stanovanjskega zakona – SZ, med prodajalcem Agrokombinat Maribor p.o. Maribor,
Partizanska cesta 6, ki ga je zastopal direktor Boris Stoilkovič, in kupcema Andrejem
Leskovarjem, roj. 28. 9. 1965, in Branko
Leskovar, roj. 10. 3. 1967, oba stanujoča
Dolnja Počehova 23, Pesnica pri Mariboru,
s katero je prodajalec kupcema prodal stanovanje v pritličnem delu stavbe, v skupni
izmeri 58,88 m², s pritiklinami v stanovanjski
hiši, Dolnja Počehova 23, zgrajeni na parc.
št. 91, pripisani vl. št. 14, k.o. Dolnja Počehova, in na njem dovolil vknjižbo etažne
lastninske pravice v korist kupcev, vsakega
do 1/2 celote.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedene listine, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 4. 2. 2011

Dn 3865/2010
Os-1462/11
Okrajno sodišče na Vrhniki, zemljiško
knjižna sodnica Karmen Rudolf Božič,
na predlog Ivana Oblaka, Na klancu 19,
Vrhnika, oklicuje začetek postopka vzpostavitve listine:
– kupoprodajne pogodbe z dne 22. 1.
1991, sklenjene med prodajalcem Cirilom
Žnidaršičem, Cesta Revolucije 12, Jesenice, in kupcem Ivanom Oblakom, Na klancu 19, Vrhnika, za nepremičnino, parcela
št. 2197/8, vpisana v vložku št. 2949, k.o.
Vrhnika.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Ivana Oblaka, Na klancu 19, Vrhnika, na podlagi te kupoprodajne pogodbe.
Okrajno sodišče na Vrhniki poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 9. 2. 2011

Dn 10886/2010
Os-1461/11
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor, Grajski trg 1, Maribor, zastopanega po direktorici Tanji Vindiš Furman, za
vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini,
pripisani podvl. št. 1854/6, k.o. Koroška vrata, v korist Miroslava Pernarčiča, stanujočega Smetanova ulica 44, Maribor, pod opr.
št. Dn 10886/2010, dne 4. 1. 2011 izdalo
sklep o začetku postopka za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine prodajne pogodbe
št. 952/98, z dne 18. 2. 1998, sklenjene na
podlagi določil Stanovanjskega zakona – SZ
med prodajalcem Stanovanjskim skladom
Občine Maribor, Grajski trg 1, Maribor, za-

Dn 306/2011
Os-1519/11
Okrajno sodišče na Vrhniki, zemljiško
knjižna sodnica Karmen Rudolf Božič,
na predlog Darinke Posedi, Gradišče 14 C,
Vrhnika, oklicuje začetek postopka vzpostavitve listine, kupoprodajne pogodbe
št. 3/5-362-01/91-21 z dne 28. 11. 1991,
sklenjena med prodajalcem Občino Vrhnika
ter kupcema Miranom Štupico in Nevenko
Štupica, Gradišče 14 c, Vrhnika, za nepremičnino: stanovanje št. 8, v 2. nadstropju,
v stanovanjskem bloku Gradišče 14 C, Vrhnika, ki je v zemljiški knjigi vpisano z identifikacijsko številko 208.E (2002-2583-208).
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Darinke Posedi, Gradišče 14 C, Vrhnika, na podlagi te kupoprodajne pogodbe,
kupoprodajne pogodbe z dne 22. 5. 1995,
kupoprodajne pogodbe z dne 28. 6. 2010,
sklepa o dedovanju D 235/2005 in popravnega sklepa o dedovanju D 235/2005.
Okrajno sodišče na Vrhniki poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 15. 2. 2011
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Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
VL 88192/2008
Os-6453/10
Okrajno sodišče v Celju je v izvršilni
zadevi upnice Elektro Celje, d.d., Vrunčeva ulica 2a, Celje, Neža Kovče, Tevče 7,
Laško, ki jo zastopa odvetnik Ivan Levec,
Prešernova 23, Celje, zoper dolžnika Vincenca Stopinšek, Harje 15, Laško, zaradi
izterjave 3.122,08 EUR in 1.523,87 EUR
s pp sklenilo:
dolžniku Vincencu Stopinšku, stanujočemu Harje 15, Laško – se v izvršilni zadevi opr.
št. VL 88192/2008 na podlagi prvega odstavka in 1. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju:
ZPP) v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in
zavarovanju – ZIZ kot začasnega zastopnika
postavi odvetnika Tomaža Germ iz Celja.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
v postopku vse do takrat, dokler dolžnik
ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Celju
dne 19. 10. 2010
P 2082/2010
Os-1021/11
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrožni sodnici Mojci Lobnik v pravdni zadevi
tožeče stranke Mete Arnold, Rutarjeva 6a,
Ljubljana, ki jo zastopa Luka Divjak, odvetnik v Ljubljani, proti toženi stranki Srečku
Čulku, Gosposka ulica 10, Ljubljana, zaradi
plačila 43.500,00 EUR s pp, dne 7. 1. 2011
sklenilo:
predlogu tožeče stranke se ugodi in
se toženi stranki Srečku Čulku, Gosposka
ulica 10, Ljubljana, postavi začasna zastopnica odvetnica mag. Marija Bukovec Marovt, Rozmanova ulica 12, Ljubljana.
Postavljena začasna zastopnica ima
v predmetnem postopku vse pravice in dolžnosti zakonite zastopnice.
Te pravice ima začasna zastopnica od
dneva postavitve do tedaj, dokler tožena
stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 1. 2011
VL 24463/2008
Os-1200/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d.,
Ljubljanska cesta 3A, Koper – Capodistria
– dostava, ki jo zastopa Sabina Kostanjšek,
Celovška cesta 182, Ljubljana – dostava,
proti dolžniku: Siniši Ostojić, Žaucerjeva
14, Ljubljana – dostava, ki ga zastopa zakoniti zastopnik odvetnik Matej Vovko, Pot
k sejmišču 30, Ljubljana, zaradi izterjave
12.223,05 EUR, sklenilo:
dolžniku Siniša Ostojić, Žaucerjeva 14,
Ljubljana – dostava se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Matej Vovko, Pot k sejmišču 30, 1000
Ljubljana dostava, Ljubljana.
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Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 11. 2010
VL 135213/2009
Os-1201/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice SKB d.d., Ajdovščina 4,
Ljubljana, ki jo zastopa Željko Janjoš, Ajdovščina 4, Ljubljana, proti dolžnici Mirjani
Gabud, Medetova ulica 7, Kranj, ki jo zastopa začasni zastopnik odvetnik Edvard Bavcon, Savska 3 a, Ljubljana, zaradi izterjave
12.894,56 EUR, sklenilo:
dolžnici Mirjani Gabud, Medetova ulica 7,
Kranj – dostava se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Edvard Bavcon, Savska cesta 3a,
Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico
vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavila skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 11. 2009
VL 135962/2010
Os-1298/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika Avto INN, avtodeli in servisiranje d.o.o., Ulica Vinka Vodopivca 4, Nova
Gorica, ki ga zastopa odvetnica Hilda Pipan, Kidričeva ulica 19, Nova Gorica, proti dolžniku Stanku Trampuš, Hauptstrasse
13 DE 53498, Gronnersdorf, ki ga zastopa
zakonita zastopnica odvetnica začasna zastopnica Alenka Cerar, Kersnikova ulica 6,
Ljubljana, zaradi izterjave 4.246,38 EUR
s pp, sklenilo:
dolžniku Stanku Trampuš se na podlagi
drugega odstavka 146. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik, upravičen za sprejemanje pisanj.
Za začasnega zastopnika, upravičenega
za sprejemanje pisanj, se postavi Alenka
Cerar, Kersnikova 6, 1000 Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 1. 2011
VL 10212/2009
Os-1299/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice Maribor
d.d., Cankarjeva ulica 3, Maribor, ki jo zastopa Helena Sever Hamad, Cankarjeva
ulica 3, Maribor, proti dolžniku Damijanu Siniša Ostojić, Žaucerjeva ulica 14, Ljubljana,
ki ga zastopa zakoniti zastopnik odvetnik
Dino Bauk, Slomškova ulica 17, Ljubljana,
zaradi izterjave 21.079,92 EUR, sklenilo:
dolžniku Damijanu Siniša Ostojić, Žaucerjeva ulica 14, Ljubljana, se na podlagi
4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi
s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
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Za začasnega zastopnika se postavi
odvetnik Dino Bauk, Slomškova ulica 17,
Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 12. 2010
VL 27693/2009
Os-1303/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Unicredit Banke Slovenije d.d., Šmartinska cesta 140, Ljubljana, ki
jo zastopa Rok Rozman, Šmartinska 140,
Ljubljana, proti dolžniku: Gesa d.o.o., Vojkovo nabrežje 10, Koper - Capodistria; Dae
Sung Kim, Brezje pri Grosupljem 88, Grosuplje, ki ga zastopa zakoniti zastopnik odvetnik Leon Benigar Tošič, Litijska cesta 45,
Ljubljana, zaradi izterjave 489.987,35 EUR
s pp, sklenilo:
dolžniku Dae Sung Kim se na podlagi
drugega odstavka 146. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik upravičen za sprejemanje pisanj.
Za začasnega zastopnika upravičenega
za sprejemanje pisanj se postavi Leon Benigar Tošič, Litijska cesta 45, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 12. 2010
VL 22749/2010
Os-1318/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Krekova družba za storitve,
trgovino, posredništvo d.o.o., Partizanska
cesta 5, Maribor, proti dolžniku Marku Dugalič, Taborniška ulica 14, Miklavž na Dravskem polju; Miloje Dugalić, Poštna ulica 3,
Maribor; Gros Anton, Ob železnici 4, Maribor – dostava, ki ga zastopa odvetnik Borut
Mihurko, Razlagova 11, Maribor, zaradi izterjave 7.663,87 EUR, sklenilo:
dolžniku Gros Antonu, Ob železnici 4,
Maribor, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Borut Mihurko, Razlagova 11, Maribor.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 10. 2010
VII P 1980/2010
Os-5228/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodnici Kristini Štern Pogačar v pravdni zadevi tožeče stranke Adriatic Slovenica d.d.,
Ljubljanska cesta 3a, Koper, ki jo zastopa pooblaščenka Katja Stanič, Celovška
cesta 182, Ljubljana, zoper toženo stranko
Miha Topole, Ob Ljubljanici 36a, Ljubljana,
zaradi plačila 398,25 EUR, dne 9. 8. 2010
sklenilo:
začasni zastopnik Andrej Jarkovič, odvetnik v Ljubljani, postavljen toženi stranki

s sklepom z dne 2. 3. 2010, opr. št. VL
73917/2008, se razreši dolžnosti.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 8. 2010
N 50/2010
Os-1113/11
Okrajno sodišče v Piranu je v nepravdni
zadevi predlagateljice Republike Slovenije,
ki jo zastopa Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, Zunanji oddelek v Kopru,
zoper nasprotno udeleženko Alojzijo Šaule
(Luigio Saule), rojeno 22. 11. 1893, z zadnjim znanim prebivališčem v Strunjanu,
zaradi razglasitve pogrešane osebe za mrtvo, ob smiselni uporabi 82. člena Zakona
o pravdnem postopku v zvezi s 37. členom
Zakona o nepravdnem postopku, postavilo
nasprotni udeleženki začasno zastopnico,
odvetnico Natalijo Drožina iz Portoroža.
Začasna zastopnica bo zastopala nasprotno udeleženko v postopku vse do takrat, dokler nasprotna udeleženka ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči, da ji je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 12. 11. 2010
In 128/2010
Os-1282/11
Okrajno sodišče v Sežani je v izvršilni
zadevi upnice SKB banke d.d. Ljubljana,
Ajdovščina 4, Ljubljana, zoper dolžnika Brauer Frenk Dieter, neznano bivališče, prej
Falkstrasse 164, Duisburg, zaradi izterjave
162.623,66 EUR s pp, s sklepom z dne
27. 1. 2011, na predlog upnice in na podlagi
5. točke drugega odstavka 82. člena ZPP
v zvezi s 15. členom ZIZ, dolžniku postavilo
začasnega zastopnika odvetnika Ivana Ravbarja iz Sežane, Partizanska 17.
Začasni zastopnik ima v postopku, za katerega je postavljen vse pravice in dolžnosti
zakonitega zastopnika, in sicer 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 (83. člen ZPP v zvezi
s 15. členom ZIZ).
Okrajno sodišče v Sežani
dne 27. 1. 2011
P 94/2010
Os-1300/11
Okrajno sodišče v Sežani je v pravdni
zadevi tožeče stranke Sare Brezovec, Via
San Nazario 3, Prosek, Trst, Italija, ki jo
zastopa odvetnica Majda Škrlj iz Sežane,
zoper toženo stranko: 1. Aleksander Bekar,
Via Conti 8, Trst, Italija, sedaj neznanega
bivališča, 2. Bojan Bekar, St. Regina, Toronto Kanada, sedaj neznanega bivališča, 3.
Dušan Bekar, Hi 15, 50 u, Wood-Side, L.I.,
sedaj neznanega bivališča, 4. Dušan Bekar,
Kačićeva 12, Zagreb, Hrvaška, 5. Breda Marija Danieli, Via Conti 8, Trst, Italija, sedaj
neznanega bivališča, 6. Marjeta Skok, Via
Parini 11/3, Trst, Italija, sedaj neznanega
bivališča, 7. Emilija Starova, Pizogova 12,
Korpus 2, KV 26, Cheboksazy, Rusija, 8.
Občina Sežana, Partizanska 4, 6210 Sežana, 9. Tatjana Paradiso, Pod Sedovnikom 11, 6210 Sežana, 10. Irena Paradiso,
Pod Sedovnikom 11, 6210 Sežana in 11.
Aleks Paradiso, Pod Sedovnikom 11, 6210
Sežana, zaradi ukinitve služnostne pravice
(1.500,00 €), po predlogu tožeče stranke za
postavitev začasnega zastopnika 7. toženki
na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem
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postopku 7, toženki s sklepom z dne 31. 1.
2011 postavilo začasnega zastopnika, in sicer odvetnika Damjana Krta, Partizanska
cesta 63, 6210 Sežana, ki bo 7. toženko
v tem postopku zastopal vse do takrat, dokler 7. toženka ali njen pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem oziroma dokler organ
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da
ji je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 31. 1. 2011

Peršolja Franca in Peršolja Janeza in izpiska iz zemljiške knjige, da je bila pogrešana oseba živa, ne obstaja noben drug
podatek.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli
o življenju in smrti pogrešanega Peršolja
Jožefa, neznanega bivališča, 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 27. 1. 2011

Oklici dedičem

N 50/2010
Os-1112/11
Pred Okrajnim sodiščem v Piranu poteka na predlog Republike Slovenije, zoper
nasprotno udeleženko, pogrešano Alojzijo
Šaule (Luigio Saule), rojeno 22. 11. 1893,
hči Giuseppeja in Antonie Fragiacomo por.
Saule, z zadnjim znanim prebivališčem
v Strunjanu, ki jo zastopa začasna zastopnica odvetnica Natalija Drožina iz Portoroža, postopek razglasitve pogrešane osebe
za mrtvo.
O pogrešani je znano zgolj to, da je solastnica zemljišč v vložku št. 224, k.o. Malija,
ki naj bi bila že vrsto let neobdelana in zapuščena. Ta vpis v zemljiški knjigi je iz leta
1942, na podlagi dedovanja po pokojnem
Giuseppeju Sauletu.
Pogrešano osebo se poziva, da se oglasi, vse, ki bi karkoli vedeli o njenem življenju,
zlasti pa smrti, pa se poziva, da to sporočijo
Okrajnemu sodišču v Piranu v roku treh
mesecev od objave tega oklica, sicer bo po
poteku tega roka sodišče pogrešano osebo
razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 14. 1. 2011

D 275/2010
Os-1145/11
Anton Primožič, pok. Antona, iz Črnega
Kala, Osp 20, je dne 29. 5. 1954 umrl 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. Dedinji
neznanega bivališča je bila postavljena začasna zastopnica odvetnica mag. Tina Podgornik.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 19. 1. 2011

Oklici pogrešanih
N 86/2010
Os-1192/11
Okrajno sodišče v Novi Gorici je v nepravdni zadevi predlagatelja ELES elektroSlovenija d.o.o., Hajdrihova ul. 2, Ljubljana,
zoper nasprotnega udeleženca Antona Lukežiča, Lukežiči 27, Renče, ki je neznanega
bivališča, zaradi razglasitve Lukežič Antona
pok. Andreja za mrtvega, izven naroka dne
24. 1. 2011, sklenilo:
na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku se nasprotnemu udeležencu Antonu
Lukežiču postavi začasno zastopnico odvetnico Darjo Pahor iz Nove Gorice, katera bo nasprotnega udeleženca zastopala
v nepravdni zadevi N 86/2010 pred sodiščem, vse dokler organ pristojen za socialne
zadeve sodišču ne sporoči, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 24. 1. 2011
N 75/2010
Os-1283/11
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi
na predlog predlagatelja Zimic Milana, Vrhovlje 21/a, Kojsko, ki ga zastopa odvetnica Tanja Marušič iz Nove Gorice, postopek
o razglasitvi za mrtvega, in sicer Peršolja
Jožefa, neznanega bivališča, ki ga zastopa
Center za socialno delo Nova Gorica.
O pogrešanem, razen podatka, da je bil
rojen dne 17. 4. 1885 na Vrhovljah pri Kojskem, kot sin Peršolja Franca in Peršolja
Katarine, rojene Mavrič, da je imel sestro
Peršolja Marijo in brate Peršolja Mihaela,

Kolektivni delovni spori
X Pd 1267/2010
Os-1511/11
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
na podlagi 49. člena Zakona o delovnih
in socialnih sodiščih (Ur. l. RS, št. 19/94)
obvešča vse zainteresirane stranke, da je
uveden kolektivni delovni spor med predlagateljem Sindikat KNSS – neodvisnost, Linhartova 13, Ljubljana, in nasprotnim udeležencem Republika Slovenija, Ministrstvo za
delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova
ulica 5, Ljubljana.
Vse osebe, organi ali organizacije, ki
so nosilci pravic in obveznosti v razmerju,
o katerem se odloča, imajo možnost, da se
postopka udeležijo. Svojo udeležbo v sporu
naj prijavijo v 8 dneh od objave v Uradnem
listu RS, lahko pa tudi ves čas postopka na
naroku s pisno vlogo.
Poravnalni in prvi narok za glavno obravnavo je razpisan na dan 15. marec 2011,
ob 10. uri, v sobi št. 7/III Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani, Resljeva 14,
Ljubljana.
Obvestilo o uvedbi postopka je izobešeno na ogalsni deski tega sodišča dne 15.
februar 2011.
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
dne 15. 2. 2011
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Abram Roman, Poštna ulica 5, Vrhnika,
zavarovalno polico, št. 50500078244, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnw-318224
Debeljak Maja, Trubarjeva 71, Celje,
zavarovalno polico, št. 1014717, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnh-318264
Deželak Emilija, Dolenje pri Jelšanah
64, Ilirska Bistrica, zavarovalno polico, št.
50500008777, izdala zavarovalnica KD
Življenje d.d., dne 1. 12. 2004. gnz-318171
Majcenovič Darko, Mariborska cesta 7,
Ptuj, zavarovalno polico, št. 50500044574,
izdala
zavarovalnica
KD
Življenje.
gnf-318266
Pokorn Tomaž, Rdeči Kal 13, Šentvid pri
Stični, zavarovalno polico, št. 50500060777,
izdala
zavarovalnica
KD
Življenje,
zavarovalnica, d.d. gnq-318180
Puškar Ljiljana, Janka Puclja 9, Kranj,
zavarovalno polico, št. 1145754, 1145753,
114748, 1145755, izdala zavarovalnica KD
Življenje d.d. gno-318257
Rašl Dejan, Rusjanov trg 9, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 41601007925,
izdala zavarovalnica KD Življenje d.d.
gnb-318195
Remat Rejc Mirko s.p., Gornjesavska 60,
Kranj, zavarovalno polico, št. 41401001771,
izdala zavarovalnica KD Življenje d.d.
gns-318203
Ristič Marina, Pod Taborom 9, Sežana,
zavarovalno polico, št. 50500050302, izdala
zavarovalnica KD Življenje, zavarovalnica,
d.d. gne-318267
Stamenov Goran, Črmošnjice 5D,
Novo mesto, zavarovalno polico, št.
50500054402, izdala zavarovalnica KD
Življenje. gno-318207
Stiplošek
Jure,
Podovnice
49,
Notranje Gorice, zavarovalno polico, št.
50500046127, izdala zavarovalnica KD
Življenje d.d. gne-318192

Spričevala preklicujejo
Bizjak Peter, Tomšičeva 6, Postojna,
diplomo, št. I.KS/360, Srednje naravoslovnomatematične in kovinarsko-strojne šole
Postojna, izdano 27. 6. 1986. gns-318178
Brajko Cvetka, Ulica oktobrske revolucije
10g, Izola – Isola, spričevalo 1. letnika
Srednje šole za gostinstvo in turizem
Radenci, izdano leta 1996, izdano na ime
Mohar Cvetka. gnv-318250
Budna Tina, Tolsti vrh 131, Ravne
na Koroškem, indeks, izdala Pravna
fakulteta v Ljubljani, leto izdaje 1998/1999.
gnn-318233
Cibralić Indira, Brilejeva ulica 4, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Valentina Vodnika,
izdano leta 2002. gnj-318212
Črnjavič Milan, Arbajterjeva 10, Ptuj,
maturitetno spričevalo, št. 974, izdano leta
2002. gnd-318193

Gotlib Sandra, Slavka Gruma 40, Novo
mesto, spričevalo srednjega poklicnega
izobraževanja – trgovec, Ekonomske šole
Novo mesto. gnl-318185
Grabovec Marjeta, Črtkova 18, Ptuj,
spričevalo o končani OŠ Ljudski vrt Ptuj,
izdano leta 1977. gng-318194
Grčman Alojz, Aličeva ulica 9, Ljubljana
– Dobrunje, indeks, št. 18010696, izdala
Filozofska fakulteta, leto izdaje 2001.
gnz-318225
Gregorič Nina, Lokve 6k, Črnomelj,
spričevalo, št. 0839109, Akademije za
inovativnost, izdano leta 2009. gng-318265
Hauptman Kiara, Partizanska pot 47,
Litija, spričevalo 3. letnika Gimnazije Šiška,
izdano leta 2009. gnw-318228
Heržič Božena, Ulica svobode 31,
Miklavž na Dravskem polju, zaključno
spričevalo Srednje zdravstvene šole Celje,
izdano leta 1993, izdano na ime Burjan
Božena. gnn-318258
Hrašar Matic, Podvin 6, Polzela,
spričevalo poklicne mature Šolskega centra
Celje – Poklicne in tehniške šole Celje,
program strojni tehnik, izdano leta 2006.
gnp-318181
Ivanoš Boštjan, Topole 24a, Rogaška
Slatina, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
tehniške šole Celje – Šolski center Celje,
izdano leta 1992, 1993. gnp-318256
Ivanušec Vjekoslav, Miklavičeva cesta
7, Borovnica, obvestilo o uspehu 3. letnika
Srednje šole za gostinstvo in turizem.
gnt-318202
Jagarinec Suzana, Lepodvorska 2,
Ljubljana, spričevala 1. letnika, izdano leta
1995/1996, 2. letnika, izdano 1996/1997
in 3. letnika, izdano 1996/1997, Srednje
tekstilne šole v Mariboru, smer šivilja krojač.
gnr-318179
Jagarinec Suzana, Lepodvorska 2,
Ljubljana, preklic spričevalo 1., 2. in 3. letnika
Srednje tekstilne šole v Mariboru, izdano leta
1989, 1990 in 1993 na ime Kolarič Suzana,
objavljenega v Uradni list RS, št. 6/2011 z
dne 28. 1. 2011. gnt-318177
Jakop Mojca, Ljubnica 20, Vitanje,
spričevalo o zaključnem izpitu Vrtnarske
šole Celje, izdano leta 2005. gnl-318235
Jakša Uroš, Pavšičeva ulica 34, Logatec,
spričevalo 1. in 2. letnika Gimnazije Moste.
gnb-318170
Jurca Majda, Grič 1/b, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje trgovske šole
Ljubljana, izdano leta 1986. gnr-318254
Kavran Darko, Pernica 11/č, Pernica,
maturitetno spričevalo, Državni izpitni
center, izdano leta 1996. gnx-318198
Kodba David, Stara cesta 3, Prelog,
Domžale, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole Domžale, izdano leta 1997.
gnz-318246
Kozar Darija, Sveti Duh 2, Nova vas,
diplomo PS-132, izdana 30. 6. 2004,
izdala Višja strokovna šola za poslovno
usposabljanje, izdana na ime Erjavc Darija.
gny-318247
Krapež Marija, Ulica pod Perkolico 23,
Radlje ob Dravi, spričevalo 1. in 2. letnika
Poklicne gostinske šole Slovenj Gradec

(smer natakar), izdano leta 1977–78, izdano
na ime Petak Marija. gnz-318196
Lumbar Cvetka, Tacenska cesta 137,
Ljubljana, preklic diplome Univerze Edvarda
Kardelje v Ljubljani, Filozofske fakultete,
izdane leta 1981, na ime Kolar Cvetka,
objavljenega v Uradni list RS, št. 6/2011.
gng-318190
Mahne Kalin Alan, Črna vas 494,
Ljubljana, diplomo Fakultete za pomorstvo
in promet, št. 10147. gnq-318205
Memić Salko, Vojkova ulica 9, Sežana,
spričevalo o zaključnem izpitu, št. 3831980/81, Poklicne gradbene šole Ivana
Kavčiča v Ljubljani, izdano 25. 8. 1982.
gnu-318201
Naraločnik Majda, Partizanska cesta 1,
Ravne na Koroškem, spričevalo Srednje
šole za gostinstvo in turizem Celje, izdano
20. 6. 1986. gnh-318189
Natlačen Ivanković Maja, V Jami 11,
Brezovica pri Ljubljani, indeks, izdala
Gimnazija Ledina leto izdaje 1991, izdano
na ime Natlačen Maja. gng-318240
Natlačen Ivanković Maja, V Jami
11, Brezovica pri Ljubljani, spričevalo o
zaključnem izpitu, št. 33/4B, Gimnazije
Ledina, izdano leta 1992, izdano na ime
Natlačen Maja. gnf-318241
Nedoh Jožef, Dol. Prekopa 26,
Kostanjevica na Krki, spričevalo o
zaključnem izpitu št. 321, ŠC Borisa Kidriča
Celje, kovinarska stroka, avtoklepar, izdano
leta 1967. gny-318222
Njari Vendi, Rojčeva ulica 16, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
agroživilske šole, smer veterinarski tehnik,
izdano leta 1994. gnx-318248
Novak Monika, C. 4. julija 78, Krško,
spričevalo, št. I/ZV-544, 3. letnika Srednje
tehniške in zdravstvene šole Novo mesto,
izdano leta 1991/92, izdano na ime Mustar
Monika. gnj-318262
Novak Monika, C. 4. julija 78, Krško,
spričevalo, št. I/ZV-544, 4. letnika Srednje
tehniške in zdravstvene šole Novo mesto,
izdano leta 1995, izdano na ime Mustar
Monika. gni-318263
Nuč Andreja, Cesta v Lahovno 6, Celje,
spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene
šole Celje, izdano leta 2001. gnc-318219
Pavlič Benjamin, Litijska cesta 255A,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje
gradbene, geodetske in ekonomske šole,
izdano leta 2010. gnj-318237
Pilih Žiga, Okrogarjeva ulica 3, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
elektrotehniške šole, izdano leta 1991.
gny-318172
Rupnik Matej, Zadlog 42, Idrija, indeks,
št. 23050120, izdala Fakulteta za strojništvo.
gni-318213
Rutnik Matej, Markečica 18, Oplotnica,
zaključno spričevalo, Srednje poklicne in
strokovne (kovinarske) šole Zreče, izdano
leta 2000. gnv-318208
Samardžić Tamara, Kalanova ulica
1, Medvode, spričevalo 2. letnika in
o zaključnem izpitu, izdal CPI Cene
Štupar, Vojkova 1, Ljubljana, leta 1999.
gnn-318183
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Sonc Maja, Kettejeva ulica 30, Domžale,
maturitetno spričevalo Gimnazije Ledina,
izdano leta 2008. gne-318242
Šeremet Ervin, Smrečnikova 30,
Novo mesto, spričevalo 1. do 4. letnika in
spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega
centra Novo mesto, izdano leta 2001, 2002,
2003, 2004. gnq-318255
Šokec Martina, Cilenškova ulica 37,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje
trgovske šole v Ljubljani, izdano leta 2004.
gno-318211
Štamcar Valerija, Simona Blatnika 1,
Velenje, spričevalo za šolanje na Splošni
gimnaziji Velenje, izdano leta 2008/2009.
gnb-318220
Toš Frano, Cesta Cirila Kosmača 53C,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije
Bežigrad, izdano leta 1984. gnd-318268
Triler Nataša, Trnovec 45c, Medvode,
spričevalo 1., 2., 3. letnika SŠPRNMU
(Pedagoška gimnazija), izdano leta
1986, izdano na ime Hadžič Nataša.
gnk-318186
Triler Nataša, Trnovec 45c, Medvode,
spričevalo o zaključnem izpitu CDI
Univerzum, izdano leta 1996, izdano na ime
Hadžič Nataša. gnm-318234
Zgonc Tomislav, Vrhek 31, Tržišče,
indeks, št. 12100042599, 2. letnika
Šolskega centra Novo mesto, leto izdaje
2009. gny-318197
Zorko Mirko, Vrh pri Pahi 14, Otočec,
spričevalo 8. razreda OŠ Otočec, izdano
leta 1983. gnm-318259
Zukić Edisa, Kašeljska 31, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Srednje upravno
administrativne šole Ljubljana, izdano leta
2010. gnr-318204

Drugo preklicujejo
Adriatic Slovenica Zavarovalna družba
d.d. Koper, Ljubljanska cesta 3a, obrazce
stroge evidence: tip dokumenta: ZAC 4/93,
št. dokumenta: 0155473, tip dokumenta:
S-T-45/96, št. dokumenta: 0000213300002135, tip dokumenta: 07-APT-02/07,
št. dokumenta: 00001813. Ob-1420/11
Adriatic Slovenica Zavarovalna družba
d.d. Koper, Ljubljanska cesta 3a, obrazec
stroge evidence: tip dokumenta: S-T-43, št.
dokumenta: 1020. Ob-1421/11
Adriatic Slovenica Zavarovalna družba
d.d. Koper, Ljubljanska cesta 3a, obrazec
stroge evidence: tip dokumenta: 2-AO-94,
št. dokumenta: 52561. Ob-1422/11
Adriatic Slovenica Zavarovalna družba
d.d. Koper, Ljubljanska cesta 3a, obrazec
stroge evidence: tip dokumenta: CORIS, št.
dokumenta: 284888. Ob-1423/11
Adriatic Slovenica Zavarovalna družba
d.d. Koper, Ljubljanska cesta 3a, obrazce
stroge evidence: tip dokumenta: 08-AZK02/07, št. dokumenta: 1447019-1447020.
Ob-1424/11
Adriatic Slovenica Zavarovalna družba
d.d. Koper, Ljubljanska cesta 3a, obrazec
stroge evidence: tip dokumenta: 08AZK-01/07, št. dokumenta: 1927370.
Ob-1425/11
Adriatic Slovenica Zavarovalna družba
d.d. Koper, Ljubljanska cesta 3a, obrazce
stroge evidence: tip dokumenta: POFP-01/07, št. dokumenta: 1117848-1117849.
Ob-1426/11

Adriatic Slovenica Zavarovalna družba
d.d. Koper, Ljubljanska cesta 3a, obrazec
stroge evidence: tip dokumenta: STANB/03,
št. dokumenta: 00107965. Ob-1427/11
Adriatic Slovenica Zavarovalna družba
d.d. Koper, Ljubljanska cesta 3a, obrazec
stroge evidence: tip dokumenta: 08AZK-01/07, št. dokumenta: 1731636.
Ob-1428/11
Adriatic Slovenica Zavarovalna družba
d.d. Koper, Ljubljanska cesta 3a, obrazec
stroge evidence: tip dokumenta: 06ŽIV-02/09, št. dokumenta: 00000526.
Ob-1429/11
Adriatic Slovenica Zavarovalna družba
d.d. Koper, Ljubljanska cesta 3a, obrazec
stroge evidence: tip dokumenta: 06ŽIV-02/09, št. dokumenta: 00000546.
Ob-1430/11
Adriatic Slovenica Zavarovalna družba
d.d. Koper, Ljubljanska cesta 3a, obrazce
stroge evidence: tip dokumenta: 06-ŽIV02/09, št. dokumenta: 00000531-00000532.
Ob-1431/11
Adriatic
Slovenica
Zavarovalna
družba d.d. Koper, Ljubljanska cesta 3a,
obrazec stroge evidence: tip dokumenta:
VINKULACIJA, št. dokumenta: 0079276.
Ob-1432/11
Adriatic Slovenica Zavarovalna družba
d.d. Koper, Ljubljanska cesta 3a, obrazec
stroge evidence: tip dokumenta: ZAV 11/07,
št. dokumenta: 00413110. Ob-1433/11
Adriatic Slovenica Zavarovalna družba
d.d. Koper, Ljubljanska cesta 3a, obrazec
stroge evidence: tip dokumenta: ZK, št.
dokumenta: 1938668. Ob-1434/11
Adriatic Slovenica Zavarovalna družba
d.d. Koper, Ljubljanska cesta 3a, obrazec
stroge evidence: tip dokumenta: ZK, št.
dokumenta: 2098768. Ob-1435/11
Adriatic
Slovenica
Zavarovalna
družba d.d. Koper, Ljubljanska cesta 3a,
obrazec stroge evidence: tip dokumenta:
VINKULACIJA, št. dokumenta: 73129.
Ob-1436/11
Barbara Prah s.p., Gornja Prekopa 23 A,
Kostanjevica na Krki, dovolilnice: Rusija,
št. 0559336 in št. 0499121, Ukrajina, št.
004869. gne-318217
Bozhin Mitrev, Sušica 68, Novo
Selo, Makedonija, voznikovo kartico, št.
10705000168-10003, izdana 14. 10. 2010.
gny-318188
Brunčič Boris, Trnovski vrh 11, Trnovska
vas, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500009163000. gnm-318209
Djordjević Lili, Linhartova 6, Velenje,
študentsko izkaznico, št. 42000945,
izdala Akademija za likovno umetnost.
gnu-318226
Dolničar Andreja, Ljubljanska cesta 12a,
Trzin, študentsko izkaznico, št. 01008322,
izdala Pedagoška fakulteta. gnp-318231
Drašler Jana, Kamnik pod Krimom 168,
Preserje, dijaško izkaznico, izdala Srednja
frizerska šola. gnc-318244
Elektro-prevozi Prah Jože s.p., Gornja
Prekopa 23A, Kostanjevica na Krki,
dovolilnico, št. 0002587 (P016377), oznaka
države: Hrvaška. gnd-318243
Gračner Miha, Ljubljanska cesta 45,
Rače, dijaško izkaznico, izdala Srednja
elektro-računalniška
šola
Maribor.
gnw-318174
Ilovar Klemen, Ulica Marije Drakslerjeve
9, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
42009028, izdala Akademija za likovno
umetnost in oblikovanje. gnb-318245
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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: Branka Manfreda,
inž.gradb., G-0370, Marjan Jerele, univ. dipl.
inž. el., E-0468, Jurij Vojska, univ. dipl. inž.
grad., G-1664, Igor Lesjak, univ. dipl. inž.
str., S-0155, Roman Gobec, dipl. inž. grad.,
G-2653. Ob-1525/11
Jamnik Klaudio, Zg. Pirniče 1,
Medvode, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500013682000, izdal Cetis d.d.
gnx-318227
Jamnik Prevozi d.o.o, Sopotnica 15,
Škofja Loka, izvod licence, št. 402310, za
vozilo ISUZU, z reg. oznako KR R8-515.
gnl-318210
Karel Zidanšek s.p., Škedenj 11, Loče
pri Poljčanah, licenco, št. 005930, za
vozilo Man Kiper, registrska št. CE E4-10L.
gnv-318200
Kastelic Bojan, Sad 2, Šentvid pri
Stični, preklic indeksa, Železniškega
srednješolskega centra, začetek šolanja
1983, zaključek šolanja leta 1986.
gnu-318251
Kastelic Bojan, Sad 2, Šentvid pri Stični,
preklic diplome Srednje šole tehničnih
strok in osebnih storitev Ljubljana, skrajšan
program srednjega izobraževanja vožnja
motornega vozila, izdano leta 1987.
gnt-318252
Koritnik Rok, Mesarska cesta 34,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
11050414, izdala Zdravstena fakulteta.
gng-318215
KOTO d.o.o., Agrokombinatska 80,
Ljubljana, deklaracijo za proizvodno
napravo,
št.
499-08-0007/2009-0499,
Plinska elektrarna KOTO, KOTO pro
izvodno in trgovsko podjetje, d.d., Ljubljana.
gnd-318218
Kreačič Franc, Kalinškova ulica 33, Kranj,
orožni list, št. DP0000662. gnj-318187
Krznar Anja, Potok 16, Nazarje, dijaško
izkaznico, izdala Gimnazija Poljane.
gnw-318249
Matjan Matjaž, Selce 3, Blagovica,
dijaško izkaznico, izdala Elektrotehniškoračunalniška strokovna šola in gimnazija
Ljubljana. gno-318232
Memedi Safet, Delakova 10, Ljubljana,
delovno dovoljenje, številka 04289868474,
izdal Zavod RS za zaposlovanje.
gnw-318199
Mesarec Sabina, Krčevina pri Vurberku
81, Ptuj, študentsko izkaznico, št.
11050240, izdala Zdravstvena fakulteta.
gnz-318221
Miljević Valentino, Ulica Ane Ziherlove
8, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
41030146, izdala Medicinska fakulteta v
Ljubljani. gnf-318191
Miljutin Rok, Za garažami 8, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala ERSŠG, Ljubljana,
št. 0000000042056. gno-318182
Muhič Irma, Ponikve 7, Videm –
Dobrepolje, vozno karto, št. 6137, izdal
Veolia. gnv-318175
Plešic Mateja, Balinarska pot 10,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
01005523, izdala Pedagoška fakulteta.
gnx-318173
Prhavc Ana, Cesta v Vintgar 22, Bled,
študentsko izkaznico, št. 30016180, izdala
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in
kemijsko tehnologijo. gnf-318216
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Radovanovič Tina, Banija 60, Ig, dijaško
izkaznico, izdala Gimnazija Ledina v
Ljubljani. gnu-318176
Sajko Bogomir s.p., Slape 19, Ptujska
Gora, dovolilnic, za državo Ukrajina, št.
003476 in 004576, za državo Rusijo, št.:
0499154, 0499159, 0499163, 0500113 in
0497935. gnu-318238
Republika Slovenija, Ministrstvo za
finance, Carinska uprava RS, Šmartinska
55, 1523 Ljubljana, pooblastilo za nošenje
orožja, izdano na ime Frangež Dušan, zap.
št. 78, izdano dne 6. 5. 2002. Ob-1499/11
Republika Slovenija, Ministrstvo za
finance, Carinska uprava RS, Šmartinska
55, 1523 Ljubljana, pooblastilo za nošenje
orožja, izdano na ime Huber Geza, zap. št.
213, izdano dne 29. 8. 2002. Ob-1500/11
Republika Slovenija, Ministrstvo za
finance, Carinska uprava RS, Šmartinska
55, 1523 Ljubljana, pooblastilo za nošenje
orožja, izdano na ime Meh Drago, zap. št.
26, izdano dne 6. 5. 2002. Ob-1501/11
Republika Slovenija, Ministrstvo za
finance, Carinska uprava RS, Šmartinska
55, 1523 Ljubljana, pooblastilo za nošenje
orožja, izdano na ime Švab Jože, zap. št.
54, izdano dne 6. 5. 2002. Ob-1502/11
Republika Slovenija, Ministrstvo za
finance, Carinska uprava RS, Šmartinska
55, 1523 Ljubljana, pooblastilo za nošenje
orožja, izdano na ime Trobec Milan, zap. št.
177, izdano dne 6. 5. 2002. Ob-1503/11

Sajko Bogomir s.p., Slape 19, Ptujska
Gora, dovolinica za državo št.: 0041512,
0041511, 0041513, 0041508 in 0041398, za
državo Kirgistan, št. 020279. gnl-318239
Somaro d.o.o., Mali vrh 29 A, Globoko,
italijansko CEMT dovolilnico, št. 00102 in
zvezka 00102/1 in Ukrajinsko 804/11, št.
1905033, izdala Gospodarska zbornica..
gnh-318214
ŠOUM, Gosposvetska 83, Maribor,
štampiljko okrogle oblike, premera 2,9 cm,
z vsebino: Študentska organizacija Univerze
v Mariboru, prodaja bonov 1. gnl-318260
Vahter Damjan, Grajzerjeva 28, Ljubljana
– Polje, preklic zaključnega spričevala ter 3.
in 4. letnika Srednje glasbene in baletne
šole v Ljubljani, spričevala izdana leta 1993
in 1994. gns-318253
Vrčon Kristina, Slomškova 5, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 18091142, izdala
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani.
gnm-318184
Vučina Urška, Šalek 97, Velenje,
študentsko izkaznico, št. 41030075, izdala
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta.
gnp-318206
Zakrajšek Nuška, Slakova ulica 21,
Trebnje, študentsko izkaznico, št. 20202386,
izdala Pravna fakulteta. gnr-318229
Zorko Domen, Družinska vas 1,
Šmarješke Toplice, študentsko izkaznico,
št. 19347353, izdala Ekonomska fakulteta
v Ljubljani. gnk-318261
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