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Javni razpisi
Št. 410-263/2009-35

Ob-1969/11

Popravek
Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4,
Postojna, objavlja popravek objave javnega
razpisa za dodelitev ugodnejših dolgoročnih
kreditov in subvencioniranje obresti za pospeševanje razvoja malega gospodarstva
v Občini Postojna v letu 2009 in 2010, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 89/09, dne
6. 11. 2009.
V javnem razpisu za dodelitev ugodnejših dolgoročnih kreditov in subvencioniranje
obresti za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Postojna v letu 2009
in 2010, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 89, dne 6. 11. 2009, se objava spremeni tako, da se z vseh mest besedila javnega razpisa umika navedba »v letu 2009
in 2010«. Ostala določila javnega razpisa
ostanejo nespremenjena. Sprememba stopi v veljavo z dnem objave v Uradnem listu
RS.
Občina Postojna
Št. 430-1810/2011/6
Ob-2008/11
Na podlagi Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 109/08, 49/09) – ZJF in Pravilnika
o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07,
61/08, 99/09), objavlja Ministrstvo za notranje zadeve
javni razpis
za izvedbo programa oskrbe
mladoletnikov brez spremstva
s priznano mednarodno zaščito,
št. 430-1810/2010,
ki se financira iz sredstev
Ministrstva za notranje zadeve
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje
zadeve, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana.
2. Podatki o predmetu javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izvedba programa oskrbe mladoletnikov brez spremstva
s priznano mednarodno zaščito v letih 2011
in 2012, ki se bo izvajal v enem od stanovanj
integracijske hiše v Ljubljani.
Opis predmeta naročila
Predmet naročila je izvedba programa
oskrbe mladoletnikov brez spremstva s priznano mednarodno zaščito, ki se bo izvajal v enem od stanovanj integracijske hiše
v Ljubljani. V stanovanju je lahko največ 6
mladoletnikov brez spremstva. Kot ranljivim
osebam jim je potrebno nuditi posebno nego
in skrb. Program oskrbe vključuje:

– skrb za varnost in osebno integriteto
mladoletnikov,
– nudenje opore, mentorstva in svetovanja mladoletnikom,
– psihološko pomoč, kolikor je potrebna,
– vključitev mladoletnikov v šolanje oziroma druge oblike izobraževanja ali aktivnosti, ki mladoletnika opremijo z novimi znanji
in veščinami,
– pripravo individualnega načrta za vsakega mladoletnika za čas njegovega bivanja
v skupini,
– urejanje vseh pomembnih zadev in
pomoč pri uveljavljanju pravic (dokumenti,
zdravstvo, šolanje, denarna socialna pomoč
ipd.),
– zagotavljanje učne pomoči,
– vključitev mladoletnikov v opravljanje
hišnih opravil (priprava obrokov, čiščenje,
nakupovanje),
– izvajanje skupinskih aktivnosti in interesnih dejavnosti za mladoletnike,
– sodelovanje z drugimi organizacijami
in službami.
Oskrba se izvaja vse dni v letu, praviloma 24 ur dnevno, glede na število mladoletnikov v skupini pa je lahko dnevna obveznost izvajalca tudi manjša in prilagojena
prisotnosti mladoletnikov v skupini oziroma
njihovim dnevnim obveznostim.
Podrobnejši opis predmeta javnega razpisa je podan v razpisni dokumentaciji, ki bo
objavljena na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji meni:
O ministrstvu in levi meni: Javna naročila.
Prijavitelji morajo ponuditi izvajanje celotnega programa javnega razpisa.
3. Pogoji za prijavo na javni razpis
· Na javni razpis se lahko prijavijo pravne
osebe, ki:
– so registrirane za opravljanje dejavnosti pri pristojnem sodišču ali drugem pristojnem organu;
– niso v postopku prisilne poravnave,
stečajnem postopku ali postopku prisilnega
prenehanja;
– imajo poravnane vse davke, prispevke
in druge dajatve določene z zakonom;
– izpolnjujejo pogoj, da prijavitelj niti njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno
osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi
kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku: hudodelsko združevanje,
kršitev enakopravnosti, kršitev spolne nedotakljivosti z zlorabo položaja, posilstvo,
spolno nasilje, spolna zloraba slabotne
osebe, spolni napad na osebo, mlajšo od
15 let, zanemarjanje otroka in surovo rav-

nanje, sprejemanje podkupnine pri volitvah
(za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje
podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito
posredovanje in dajanje daril za nezakonito
posredovanje, goljufija, poslovna goljufija,
preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti, pranje
denarja ter, če je bil izvajalec ali njegov zakoniti zastopnik pravnomočno obsojen zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije
o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti. Enak pogoj velja tudi za vse druge
osebe, ki so pooblaščene za zastopanje,
odločanje ali nadzor nad prijaviteljem;
– izpolnjujejo pogoj, da ni prijavitelj, niti
njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za
pravno osebo in posamezen izvajalec aktivnosti programa, kateri je vključen v izvajanje programa, v kazenskem postopku in
zoper te posamezno navedene sebe ni bila
vložena pravnomočna obtožnica za kazniva dejanja, ki so opredeljena v Kazenskem
zakoniku: kršitev enakopravnosti, kršitev
spolne nedotakljivosti z zlorabo položaja,
posilstvo, spolno nasilje, spolna zloraba slabotne osebe, spolni napad na osebo, mlajšo
od 15 let, zanemarjanje otroka in surovo
ravnanje. Enak pogoj velja tudi za vse druge osebe, ki so pooblaščene za zastopanje,
odločanje ali nadzor nad prijaviteljem;
· Prijavitelj mora imeti vsaj dve leti izkušenj s področja pomoči mladoletnikom brez
spremstva ali podobnega dela z mladoletniki.
· Prijavitelji morajo imeti ustrezno število
strokovnega kadra – izvajalcev aktivnosti
programa – glede na program, ki ga prijavlja, za zagotavljanje oskrbe za vse dni
v letu dela z mladoletniki. Strokoven kader mora imeti ustrezno izobrazbo (poklici:
socialni/a pedagog/inja ali psiholog/inja ali
socialni delavec/ka) in dve leti delovnih izkušenj na področju dela z mladoletniki brez
spremstva ali podobnega dela z mladoletniki, v zadnjih 8 letih ter mora aktivno obvladati slovenski jezik ter pogovorno vsaj en tuj
jezik; o znanju jezika prijavitelj poda izjavo
v Prilogi IV/6 iz razpisne dokumentacije.
· Vodja predmetnega programa mora biti
strokovna oseba z ustrezno izobrazbo (poklici: socialni/a pedagog/inja ali psiholog(inja
ali socialni delavec/ka), ki mora imeti najmanj 3 leta delovnih izkušenj z razpisanega
področja dela ali podobnega dela z mladoletniki in mora aktivno obvladati slovenski
jezik ter pogovorno vsaj en tuj jezik; o zna-
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nju jezika prijavitelj poda izjavo v Prilogi
št. IV/6.
Opomba: Vodja predmetnega programa lahko poleg vodenja v programu izvaja
tudi aktivnosti strokovnega delavca – izvajalca aktivnosti programa, pri čemer mora
izpolnjevati vse pogoje za strokoven kader.
V tem primeru prijavitelj navede to osebo
v obrazec pod tč. 1 – (Vodja programa)
in v tč. 2 – (Izvajalci aktivnosti programa),
v Prilogo št. IV/6 iz razpisne dokumentacije
– Podatki o kadrih – izvajalcih aktivnosti programa s pooblastili posameznih izvajalcev
aktivnosti programa, za pridobitev podatkov
iz uradnih evidenc.
· Prijavitelji – izvajalci morajo zagotoviti
izvajanje programa po načelu nepridobitnosti.
· Program mora imeti realno postavljene jasne cilje, ki so v skladu s predmetom
razpisa in izhajajo in potreb uporabnikov in
naročnika.
· Program se ne sme izvajati kot del drugih, s strani naročnika ali finančnih skladov
EU že financiranih programov.
V primeru, da prijavitelj ne izpolnjuje
katerega od zgoraj navedenih pogojev, se
vloga izloči.
4. Obvezna vsebina vloge
· Izpolnjeni, podpisani in žigosani obrazci
iz razpisne dokumentacije za pripravo vloge:
– Obrazec vloge (Priloga št. IV/1);
– Splošna izjava prijavitelja programa
(Priloga št. IV/2);
– Pooblastilo za pridobitev podatkov iz
uradnih evidenc (Priloga št. IV/3);
– Izjava prijavitelja programa – DDV (Priloga št. IV/4);
– Podatki o prijavitelju (Priloga št. IV/5);
– Podatki o kadrih – izvajalcih aktivnosti
programa s pooblastili posameznih izvajalcev aktivnosti programa za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc (Priloga št. IV/6);
– Finančna konstrukcija izvajanja programa (Priloga št. IV/7);
– Opis programa (Priloga št. IV/8);
– Reference prijavitelja – dosedanje izkušnje (Priloga št. IV/9);
· Vzorec pogodbe (V. del razpisne dokumentacije): Prijavitelj mora parafirati vse
strani vzorca pogodbe ter podpisati in žigosati zadnjo stran vzorca pogodbe.
· V primeru, da skupina prijaviteljev predloži skupno vlogo, mora ta skupina
prijaviteljev v vlogi predložiti izjavo o predložitvi pravnega akta o skupni izvedbi programa, (na primer: pogodba o sodelovanju),
v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu ter zahtevana dokazila v skladu s točko
8. Obvezna vsebina vloge (Razpisna dokumentacija).
· Prijavitelji, ki nimajo sedeža v Republiki
Sloveniji, morajo poleg Splošne izjave prijavitelja programa iz priloge št. IV/2, v vlogi predložiti tudi naslednje dokumente:
– Dokazilo, da proti prijavitelju ni uveden
oziroma prijavitelj ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali prisilnega prenehanja,
– Dokazilo, da ni bil prijavitelj niti njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno
osebo, pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem
zakoniku: hudodelsko združevanje, kršitev
enakopravnosti, kršitev spolne nedotakljivosti
z zlorabo položaja, posilstvo, spolno nasilje,
spolna zloraba slabotne osebe, spolni napad na osebo, mlajšo od 15 let, zanemarjanje otroka in surovo ravnanje, sprejemanje
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podkupnine pri volitvah (za fizične osebe),
nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno
dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje
daril za nezakonito posredovanje in dajanje
daril za nezakonito posredovanje, goljufija,
poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi
posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti, pranje denarja ter, če je bil prijavitelj
ali njegov zakoniti zastopnik pravnomočno
obsojen zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov
Evropskih skupnosti. Navedeno dokazilo se
mora, kolikor gre za pravno osebo, nanašati
na pravno osebo (prijavitelja) in na vse fizične osebe, ki so pooblaščene za zastopanje,
odločanje ali nadzor nad prijaviteljem,
– Dokazila, da ni prijavitelj, niti njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo
in vsak posamezen izvajalec aktivnosti programa, ni v kazenskem postopku in zoper te
posamezno navedene osebe ni bila vložena
pravnomočna obtožnica za kazniva dejanja,
ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku:
kršitev enakopravnosti, kršitev spolne nedotakljivosti z zlorabo položaja, posilstvo,
spolno nasilje, spolna zloraba slabotne osebe, spolni napad na osebo, mlajšo od 15 let,
zanemarjanje otroka in surovo ravnanje. Navedeno dokazilo se mora, kolikor gre za
pravno osebo, nanašati na pravno osebo
(prijavitelja) in na vse fizične osebe, ki so
pooblaščene za zastopanje, odločanje ali
nadzor nad prijaviteljem,
– Dokazilo, da je poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve v skladu
s predpisi države, kjer ima sedež,
– Registracijo podjetja za dejavnost, katere predmet je javni razpis, ki mora izkazovati zadnje stanje ter kopija mora biti enaka
originalu.
Na odpiranju vlog strokovna komisija
ugotavlja popolnost vlog. V primeru, da prijavitelj v vlogi ne bo predložil vseh zgoraj
navedenih dokazil in izpolnjenih obrazcev
iz razpisne dokumentacije, zaradi česar bo
njegova vloga formalno nepopolna, ga bo
komisija pozvala k dopolnitvi vloge. Vloga,
katere prijavitelj ne bo dopolnil v skladu s pozivom za dopolnitev vloge, bo zavržena.
5. Izdelava in predložitev vloge
Vloga se sestavi tako, da prijavitelj vpiše
zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni
del razpisne dokumentacije oziroma posameznih delov le-te.
Prijavitelj poda vlogo na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali po vsebini
in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani
prijavitelja. Prijavitelj priloge izpolni, podpiše
in žigosa.
Prijavitelj predloži vlogo v zapečatenem
ali zaprtem ovitku tako, da je možno preveriti, da je zaprt tako, kot je bil predan.
Prijavitelj na ovitek vloge nalepi izpolnjen
obrazec prijave – priloga št. IV/10 iz razpisne dokumentacije V primeru, da vloga
ni označena kot je navedeno, naročnik ne
odgovarja za predčasno odpiranje vloge ali
za založitev vloge.
6. Merila za izbor programa
Naročnik bo vloge, ki bodo izpolnjevale
vse pogoje javnega razpisa in bo njihova
vsebina skladna s predmetom javnega razpisa, ocenil po spodaj navedenih merilih.
Vloge lahko dosežejo maksimalno 45
točk. V primeru, da vsebina programa v posamezni vlogi ni skladna s predmetom javnega razpisa, se vloga izloči.

1. Usposobljenost prijavitelja:
Ocenjuje se usposobljenost prijavitelja,
in sicer dosedanje izkušnje na področju dela
z mladoletniki brez spremstva ali podobnega dela z mladoletniki.
Ob izpolnjevanju osnovnega pogoja vsaj
dveh let izkušenj na področju dela z mladoletniki brez spremstva ali podobnega dela
z mladoletniki, prijavitelj za vsako nadaljnje
celo leto (začenši s 3 leta) prejme 5 točk, pri
čemer je največje možno število točk 30.
Število let izkušenj se izračuna iz podatka »Čas izvajanja programa od – do«.
V primeru, da prijavitelj poda več referenc, se pri ocenjevanju število let delovnih
izkušenj sešteje, pri čemer se vsako posamezno celo leto upošteva samo enkrat (na
primer: če prijavitelj poda dve referenci za
izvajanje v istem letu, se referenca za to
leto upošteva samo enkrat. Skupno število
let se zmanjša za dve leti izkušenj na področju dela z mladoletniki brez spremstva
ali podobnega dela z mladoletniki, ker sta
že osnovni pogoj.
Opozorilo: Dosedanje izkušnje oziroma
reference prijavitelja programa na področju dela z mladoletniki brez spremstva ali
podobnega dela z mladoletniki se bodo pri
ocenjevanju upoštevale le, če bodo podane
na obrazcu iz priloge št. IV/9.
2. Usposobljenost kadra:
Ocenjujejo se izkušnje strokovnih delavcev z ustrezno izobrazbo (poklici: socialni/a
pedagog/inja ali psiholog/inja ali socialni/a
delavec/ka) na področju dela z mladoletniki
brez spremstva ali podobnega dela z mladoletniki, in sicer za največ 3 strokovne
delavce z ustrezno izobrazbo. V primeru
več kot treh strokovnih delavcev z ustrezno
izobrazbo se ocenjujejo trije strokovni delavci z najdaljšimi delovnimi izkušnjami na
področju dela z mladoletniki brez spremstva ali podobnega dela z mladoletniki, in
sicer:
– več kot 5 let izkušenj v
obdobju zadnjih 8 let, od leta
2003 dalje
5 točk,
– 3 do 5 let izkušenj obdobju zadnjih 8 let, od leta 2003 dalje 2 točki,
– 2 leti
0 točk,
pri čemer je največje število točk 15.
Opozorilo: Dosedanje izkušnje oziroma
reference izvajalcev aktivnosti programa se
bodo pri ocenjevanju upoštevale le, če bodo
podane na obrazcu iz priloge št. IV/6. Naročnik si pridržuje pravico preveriti podane
podatke pri referenčnih naročnikih prijavitelja in izvajalcev aktivnosti programa
Število let izkušenj izvajalcev aktivnosti
programa se izračuna iz podatka »Čas izvajanja programa od – do«.
V primeru, da ima posamezen izvajalec
aktivnosti programa v tabeli IV/6 v več zap.
št. vpisane delovne izkušnje, se pri ocenjevanju število let delovnih izkušenj sešteje,
pri čemer se vsako posamezno celo leto
upošteva samo enkrat (na primer: če prijavitelj za posameznega izvajalca aktivnosti
programa poda dve delovni izkušnji v istem
letu, se delovne izkušnje za to leto upošteva
samo enkrat.
Izbran bo program, ki bo po obeh merilih
dosegel večje število točk.
V primeru več prijaviteljev z istim številom točk, bo izbran prijavitelj, ki bo imel
nižje stroške dela. (Postavka A iz finančne
konstrukcije izvajanja programa)
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7. Izločitev vloge
Prijavitelj programa bo izločen iz nadaljnjega postopka izbire v naslednjih primerih:
– kolikor prijavitelj ni registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu za dejavnost, ki je predmet razpisa, za katerega
daje vlogo;
– kolikor je zoper prijavitelja uveden oziroma je prijavitelj v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku ali postopku
prisilnega prenehanja;
– kolikor prijavitelj nima poravnanih vseh
davkov, prispevkov in drugih dajatev, določenih z zakonom;
– kolikor je bil prijavitelj ali njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo,
pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 55/08, 66/08, 39/09):
hudodelsko združevanje, kršitev enakopravnosti, kršitev spolne nedotakljivosti z zlorabo položaja, posilstvo, spolno nasilje, spolna zloraba slabotne osebe, spolni napad
na osebo, mlajšo od 15 let, zanemarjanje
otroka in surovo ravnanje, sprejemanje
podkupnine pri volitvah (za fizične osebe),
nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za
fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in
dajanje daril za nezakonito posredovanje,
goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri
pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev
finančnih obveznosti, pranje denarja ter, če
je bil izvajalec ali njegov zakoniti zastopnik
pravnomočno obsojen zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti
v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti. Enak razlog velja tudi za vse druge osebe, ki so
pooblaščene za zastopanje, odločanje ali
nadzor nad prijaviteljem;
– kolikor je prijavitelj ali njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo
ali posamezen izvajalec, vključen v izvajanje programa, v kazenskem postopku in je
zoper te posamezno navedene osebe bila
vložena pravnomočna obtožnica za kazniva dejanja, ki so opredeljena v Kazenskem
zakoniku: kršitev enakopravnosti, kršitev
spolne nedotakljivosti z zlorabo položaja,
posilstvo, spolno nasilje, spolna zloraba slabotne osebe, spolni napad na osebo, mlajšo
od 15 let, zanemarjanje otroka in surovo
ravnanje. Enak razlog velja tudi za vse druge osebe, ki so pooblaščene za zastopanje,
odločanje ali nadzor nad prijaviteljem;
– kolikor je prijavitelj za namen izvajanja programa, za katerega se prijavlja, že
prejel pomoč kateregakoli drugega organa
oziroma institucije Republike Slovenije oziroma Evropske unije ter pri izvedbi projekta
prihaja do dvojnega financiranja;
– kolikor se ugotovi, da pri izvedbi programa prihaja do pridobitne dejavnosti;
– kolikor prijavitelj nima vsaj dve leti izkušenj s področja pomoči mladoletnikom
brez spremstva ali podobnega dela z mladoletniki;
– kolikor prijavitelj nima ustreznega števila strokovnega kadra – izvajalcev aktivnosti
programa- glede na program, ki ga prijavlja,
za zagotavljanje oskrbe za vse dni v letu
dela z mladoletniki, kolikor strokovni kader
nima ustrezne izobrazbe (poklici: socialni/a
pedagog/inja ali psiholog(inja ali socialni delavec/ka) in dve leti delovnih izkušenj na
področju dela z mladoletniki brez spremstva

ali podobnega dela z mladoletniki, v zadnjih
8 letih ter aktivno ne obvlada slovenski jezik
ter pogovorno vsaj en tuj jezik;
– kolikor prijavitelj nima za vodjo predmetnega programa strokovno osebo z ustrezno
izobrazbo (poklici: socialni/a pedagog/inja
ali psiholog(inja ali socialni delavec/ka), ki
mora imeti najmanj 3 leta delovnih izkušenj
z razpisanega področja dela ali podobnega
dela z mladoletniki in aktivno ne obvlada
slovenski jezik ter pogovorno vsaj en tuj
jezik ter v primeru, kolikor vodja predmetnega programa, ki poleg vodenja v programu
izvaja tudi aktivnosti strokovnega delavca –
izvajalca aktivnosti programa, ne izpolnjuje
vseh pogojev za strokoven kader;
– kolikor se ugotovi, da so interesi prijavitelja v nasprotju z interesi in cilji programa;
– kolikor se ugotovi, da je prijavitelj v vlogi navedel napačne ali zavajajoče podatke.
Zgoraj navedeni izključitveni razlogi se
lahko uveljavljajo zoper prijavitelja tudi po
opravljeni izbiri oziroma po tem, ko je izdan sklep o izbiri izvajalca ter po sklenitvi
pogodbe.
V primeru, da se ugotovi obstoj enega ali
več izključitvenih razlogov po izdaji sklepa
o izbiri, se sklep razveljavi. V primeru, da se
ugotovi obstoj enega ali več izključitvenih
razlogov po sklenitvi pogodbe, lahko naročnik odstopi od pogodbe.Vloga bo v postopku analize izločena tudi v primeru, da le-ta
ne bo izpolnjevala vseh zahtev iz razpisne
dokumentacije.
8. Način financiranja
1. Sredstva
Prijavitelj programa lahko s strani naročnika prejme sredstva v višini 100%
vseh predvidenih upravičenih odhodkov programa, in sicer se financira 100% iz sredstev Ministrstva za notranje zadeve.
2. Financirani bodo stroški, ki so izključno vezani na izvajanje programa, in sicer:
Stroški dela (A):
– Stroški redno zaposlenih (A1; A2)
(upravičen strošek: bruto plača delavca,
davki in prispevki delodajalca; nadomestilo
za malico in prevoz ter drugo).
– Stroški oseb, ki opravljajo projektne
aktivnosti po avtorski oziroma podjemni
pogodbi (A1; A2) (upravičen strošek: bruto
urna postavka, ki vključuje vse nastale stroške za opravljeno avtorsko delo oziroma
delo po podjemni pogodbi).
Materialni stroški (B):
– Potni stroški povezani z izvajanjem
programa so upravičeni na podlagi dejansko
nastalih stroškov (B1)
– Stroški povezani z izvedbo programa
(B2)
– Drugo (B3)
Posredni upravičeni stroški (C):
Način financiranja, financiranje stroškov
in hranjenje dokumentacije je natančno
opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
Financirani bodo le tisti odhodki, ki bodo
navedeni v finančni konstrukciji izvajanja
programa, in sicer do navedene višine.
V primeru, da bo izvajalec program izvedel
v zmanjšanem obsegu, bo naročnik financiranje sorazmerno znižal.
Izplačilo sredstev:
Izvajalcu bodo sredstva izplačana na
transakcijski račun v skladu z veljavnim Zakonom o izvrševanju proračuna RS oziroma 30. dan od datuma uradnega prejema
ustreznega poročila o izvajanju programa,
finančnega poročila in pravilnega zahtevka
za izplačilo.
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Naročnik prejeti zahtevek za izplačilo
z vsemi prilogami pregleda. V primeru, da
naročnik na pravočasno prejeti pravilni zahtevek za izplačilo in na priložene priloge
nima pripomb, zahtevek s prilogami potrdi
in izvede plačilo.
V primeru, da naročnik pri pregledu posredovanega zahtevka za izplačilo s prilogami ugotovi pomanjkljivosti, vrne dokumentacijo, vezano na sporni del izvajalcu
s pozivom za dopolnitev zahtevka za izplačilo, nesporni del pa plača. Izvajalec je
dolžan zahtevek za izplačilo dopolniti in ga
s prilogami posredovati naročniku v roku
10 dni od prejetja poziva naročnika za dopolnitev zahtevka.
Prijavitelj – izvajalec mora naročniku
skladno z veljavnim Zakonom o izvrševanju
proračuna prejeta sredstva vrniti, če se naknadno ugotovi, da je bilo izplačilo iz proračuna neupravičeno izvršeno. Izvajalec mora
vračilo sredstev izvršiti v roku petnajst dni
po prejemu pisnega poziva naročnika, v nasprotnem primeru mu bo naročnik zaračunal
zakonske zamudne obresti, ki pričnejo teči
naslednji dan po poteku petnajstdnevnega
roka.
Obdobje, v katerem morajo biti sredstva
porabljena:
Izvajanje programa po sklenjeni pogodbi se mora zaključiti najkasneje do 20. 11.
2012, sredstva pa morajo biti porabljena
v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje
proračuna Republike Slovenije, oziroma do
31. 12. 2012.
Pogodba se z izbranim prijaviteljem sklene za obdobje od podpisa pogodbe (predvidoma v mesecu juniju 2011) do 20. 11.
2012.
Izplačilo sredstev je natančneje opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
9. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za predmet javnega razpisa
Skupna okvirna višina sredstev za predmetni javni razpis za izvajanje aktivnosti
od podpisa pogodbe (predvidoma v mesecu juniju 2011) do 20. 11. 2012 znaša
300.000,00 EUR, in sicer za izvajanje v letu
2011 v višini 100.000,00 EUR in v letu 2012
v višini 200.000,00 EUR.
Zgoraj navedeni zneski predstavljajo višino sredstev, ki jih namenja naročnik za
izvedbo aktivnosti programa za izpolnitev
ciljev po predmetnem javnem razpisu.
10. Predložitev vloge:
Vloga se šteje za pravočasno, če jo naročnik prejme do dne 18. 4. 2011, najkasneje do 15. ure. Prijavitelji oddajo vloge
s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na
naslov naročnika: MNZ RS, Glavna pisarna,
Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana. Vse nepravočasno prejete vloge bo komisija izločila iz postopka odpiranja vlog in jih neodprte
vrnila prijaviteljem.
11. Rok, v katerem bodo prijavitelji programa obveščeni o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo o izboru programa oziroma izidu javnega razpisa obveščeni v roku
15 dni od dneva sprejetja odločitve o dodelitvi sredstev. Slednja bo sprejeta predvidoma
v 60 dneh od roka za predložitev vlog.
Naročnik bo izdal sklep o izboru programa in višini financiranja programa.
Podatki o imenu izvajalca, nazivu programa ter višini odobrenih javnih sredstev bodo
javno objavljeni.
12. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je dostopna na
internetnem naslovu naročnika: http://www.

Stran

548 /

Št.

20 / 18. 3. 2011

mnz.gov.si/, zgornji meni »O ministrstvu«,
levi meni »Javna naročila«.
Prijavitelji lahko v pisni obliki zahtevajo
dodatna pojasnila v zvezi s pripravo vloge. Naročnik bo odgovore objavil na internetnem naslovu naročnika: http://www.
mnz.gov.si/, zgornji meni »O ministrstvu«,
levi meni »Javna naročila«, in sicer najkasneje 6 dni pred iztekom roka za oddajo
vlog, pod pogojem, da bo naročnik prejel
zahtevo za dodatna pojasnila najkasneje do
dne 6. 4. 2011.
Vsa dopolnilna dokumentacija (morebitna dodatna pojasnila v zvezi s pripravo vloge, spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije) bo objavljena na internetnem
naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/,
zgornji meni »O ministrstvu«, levi meni
»Javna naročila«.
Vprašanja lahko prijavitelji pošljejo po
elektronski pošti na naslov: sjn.mnz@gov.si
ali po faksu na številko: 01/428-57-91, s pripisom: »Dodatne informacije – Javni razpis
za izvedbo programa oskrbe mladoletnikov
brez spremstva s priznano mednarodno zaščito, št. 430-1810/2010«.
Na zahteve za dodatna pojasnila, katerih
naročnik ne bo prejel do zgoraj navedenega
roka, naročnik ne bo dajal pojasnil. V primeru, da zahteva za dodatna pojasnila ne bo
posredovana na zgoraj navedeni način, naročnik ne jamči za pravočasni odgovor.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 8451-1/2011-1
Ob-2013/11
Na podlagi 102. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
(Uradni list RS, št. 51/06 – ZVNDN-UPB1 in
97/10 – ZVNDN-B), 8. člena Zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 – ZGasUPB1), 58. člena Zakona o varstvu pred
požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – ZVPozUPB1 in 9/11) ter Koeficienti razvitosti občin
za leti 2009 in 2010 (Ministrstvo za finance,
št. 007-376/2009/14 z dne 31. 7. 2009), Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito
in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljub
ljana objavlja
razpis
za sofinanciranje
gasilske zaščitne in reševalne opreme
za obdobje od 1. 7. 2010 do 31. 5. 2011
1. Podatki o razpisu:
Namen in cilj razpisa:
Namen razpisa je sofinanciranje nabave določene gasilske zaščitne in reševalne
opreme ter gasilskih vozil za prostovoljna
gasilska društva ter gasilskih vozil za gasilske zveze, nabavljenih v obdobju od 1. 7.
2010 do 31. 5. 2011.
Cilj razpisa je pospeševanje posodabljanja zaščitne in reševalne opreme gasilskih
enot prostovoljnih gasilskih društev ter zagotavljanje usklajenega razvoja teh enot.
Predmet razpisa je sofinanciranje naslednjih vrst gasilske opreme:
A. Oprema, za katero se zagotavlja 19%
vseh sredstev
– gasilska zaščitna obleka (GZO),
– kombinezon za gašenje požarov v naravi – aramidna vlakna (KGP-A),
– kombinezon za gašenje požarov v naravi – impregniran bombaž (KGP-B),
– gasilska zaščitna čelada (GZČ),
– gasilski zaščitni škornji (GZŠ),
– gasilske zaščitne rokavice (GZR),
– izolirni dihalni aparat (IDA),
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– izpihovalnik – za gašenje gozdnih požarov (IZP),
– nahrbtna brenta (NB) in
– gasilski pas (GP).
B. Vozila, nadgradnje in oprema, za katero se zagotavlja 81% vseh sredstev
Predmet sofinanciranja so:
– gasilska vozila, nadgradnje in podvozja (GV):
– pri gasilskih vozilih se upoštevajo
tudi rabljena podvozja starosti največ 5 let;
– pri nadgradnji starost podvozja ne
sme presegati polovice življenjske dobe gasilskih vozil,
–
prenosne
motorne
brizgalne
FPN10-1000 oziroma MB 8/8 (MB).
Prijavitelj na ta razpis (v nadaljnjem besedilu: prijavitelj) se lahko prijavi za sofinanciranje na posamezno ali več vrst gasilske
zaščitne in reševalne opreme, ki je predmet
razpisa.
2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj na javni razpis:
Na razpisu lahko sodeluje prostovoljno gasilsko društvo (v nadaljnjem besedilu: PGD) neposredno ali pristojna gasilska
zveza (v nadaljnjem besedilu: GZ) v imenu
posameznih gasilskih društev, za katere je
bila oprema nabavljena.
Na razpisu lahko sodeluje tudi GZ za
nabavo vozila za GZ v skladu z razpisnimi
določili.
V primeru prijave pristojne GZ (na razpis)
v imenu posameznih gasilskih društev, za
katere je bila oprema nabavljena, mora(jo)
biti obvezno priložen(i) dokument(i) o predaji
opreme gasilskemu društvu, za katerega je
bila nabavljena. Vsebina dokumenta je priloga k razpisni dokumentaciji.
V primeru, ko se za sofinanciranje prijavlja PGD z manj razvitega območja, ki
je opredeljeno s Koeficienti razvitosti občin
za leti 2009 in 2010 (Ministrstvo za finance, št. 007-376/2009/14 z dne 31. 7. 2009)
mora vlogo na razpis za sofinanciranje gasilske zaščitne in reševalne opreme ter gasilskih vozil za obdobje od 1. 7. 2010 do
31. 5. 2011 (v nadaljnjem besedilu: vloga)
posredovati PGD neposredno, ne pa GZ
v njegovem imenu.
PGD mora biti kategorizirano v skladu
z merili za organiziranje in opremljanje gasilskih enot (Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč, Uradni list RS, št. 92/07
in 54/09).
Kategorizacija PGD mora biti podpisana s strani župana občine in posredovana
Gasilski zvezi Slovenije (v nadaljnjem besedilu: GZS).
Z razpisom se bo sofinancirala samo
gasilska zaščitna in reševalna oprema ter
gasilska vozila, ki so predmet razpisa in so
količinsko ter po tipu glede na kategorijo
gasilskega društva v skladu z minimalnimi
pogoji, določenimi v Merilih za organiziranje in opremljanje gasilskih enot (poglavje I,
točka 1) (Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje
in pomoč, Uradni list RS, št. 92/07 in 54/09)
(v nadaljnjem besedilu: Uredba).
Z razpisom se bodo GZ sofinancirala tudi
gasilska vozila PV-1 ali GVZ-1.
Vsa gasilska zaščitna reševalna oprema
ter gasilska vozila morajo biti nabavljena
v skladu z veljavno kategorizacijo in tipizirana s strani GZS.
Vozila se bodo sofinancirala tudi v primerih, ko se nabavi:

– večje (dražje) vozilo, kot po kategorizaciji pripada PGD, ki pa v kombinaciji
z vozili, ki jih že ima, zagotavlja ustrezno
operativno sposobnost. Pri tem mora biti
upoštevan prednostni vrstni red nabave, ki
je priloga razpisne dokumentacije. V tem
primeru se vozilo sofinancira v izhodiščni
vrednosti vozila, ki društvu pripada po kategorizaciji,
– manjše (cenejše) vozilo, kot po kategorizaciji pripada PGD, vendar v kombinaciji z vozili, ki jih društvo že ima, zagotavlja
ustrezno operativno sposobnost. V tem primeru se vozilo sofinancira v izhodiščni vrednosti vozila, ki je nabavljeno.
Izjemoma se bodo sofinancirala vozila še
v naslednjih primerih:
– če PGD I. kategorije namesto vozila
GVV 1 kupi vozilo GVC 16/25,
– če PGD III. kategorije namesto vozila
GVC 16/15 kupi vozilo GVC 16/25.
V 1. primeru se bodo vozila sofinancirala
v izhodiščni vrednosti vozila, ki društvu po
kategorizaciji pripada. V navedenih izjemah
mora to opredeljevati ocena ogroženosti in
operativni načrt. Tovrstna vloga mora biti
opremljena z mnenjem gasilskega regijskega poveljnika.
Če je nabavljeno vozilo, ki PGD-ju skladno s kategorijo ne povečuje osnovne operativne sposobnosti, hkrati pa društvo nima
osnovnih vozil za zagotavljanje operativne
sposobnosti, PGD ni upravičeno za sodelovanje na razpisu.
Sofinancirale se bodo le avtolestve
(AL), dokončane v celoti, po izdaji zapisnika o ustreznosti vozila s strani Komisije za
pregled vozil pri GZS.
PGD oziroma GZ, ki že razpolaga z opremo, navedeno v merilih za organiziranje in
opremljanje gasilskih enot glede na njegovo
kategorijo ali v informacijskem gasilskem
sistemu »VULKAN« nima ažuriranega stanja podatkov o opremljenosti, ni upravičeno
za sodelovanje v razpisu.
Pri določanju pravilnosti prijave se bosta poleg že navedenih pogojev upoštevala
še predpisana minimalna starost opreme in
vozil, ki se zamenjuje in prednostni vrstni
red nabave, ki sta priloga razpisni dokumentaciji.
PGD, ki bo sodelovalo neposredno ali
preko pristojne gasilske zveze ter GZ, ki
bo sodelovala v svojem imenu za nabavo
vozila, mora skladno z določili Uredbe imeti
s strani pristojne GZ usklajen in potrjen program nabave gasilske zaščitne in reševalne
opreme do leta 2014, dostavljen na GZS.
Ob prijavi mora prijavitelj priložiti naslednjo dokumentacijo:
– popoln in pravilno izpolnjen obrazec
prijave na razpis za sofinanciranje (iz »Vulkana«) z ustrezno dokumentacijo, vse skupaj zloženo v pravilnem vrstnem redu in
ustrezno speto,
– pravilno in verodostojno izpolnjen obrazec s podatki o opremljenosti PGD (iz »Vulkana«); navodila so priloga razpisni dokumentaciji,
– fotokopijo računa (ov) za nabavljeno
opremo, iz katerih mora biti razvidno ime
izdelka oziroma vrsta storitve,
– pri vozilih, podvozjih oziroma nadgradnjah, fotokopijo prometnega dovoljenja obstoječega vozila, če tega nadomešča z nabavljenim,
– pri celotnih vozilih oziroma nadgradnjah, fotokopijo prometnega dovoljenja
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nabavljenega vozila, iz katerega je razvidno lastništvo,
– pri podvozjih: mnenje GZS o ustreznosti podvozja,
– pri nadgradnjah in celotnih vozilih: zapisnik o prevzemu gasilskega vozila,
– v primeru nakupa opreme s pomočjo
leasinga:
– izjavo o prevzemu obveznosti v primeru neporavnavanja tekočih obveznosti do
leasingodajalca. Izjava mora biti podpisana
s strani župana občine in overovljena,
– fotokopijo prometnega dovoljenja, iz
katerega je razvidno, da bo po poravnanju
obveznosti postal lastnik PGD, za katerega
se je oprema nabavila.
3. Merila za razdelitev sredstev
Razdelitev sredstev za zagotavljanje
enakomernega razvoja gasilskih enot:
Pri določitvi višine sofinanciranja se upošteva razvitost občin glede na indeks razvitosti občin, skladno s Koeficienti razvitosti
občin za leti 2009 in 2010 (Ministrstvo za
finance, št. 007-376/2009/14 z dne 31. 7.
2009), kjer se kot manj razvite upoštevajo
občine z koeficientom razvitosti enakim ali
manjšim od 1, kar pomeni 95 občin (priloga), in sicer:
– vsa razpoložljiva sredstva se razdeli
na način, da se 80% sredstev razdeli po
merilih razpisa vsem prijaviteljem, vključno
s prijavitelji iz manj razvitih občin, ter dodatno 20% sredstev po istih merilih, izključno
samo prijaviteljem iz manj razvitih občin,
določenih skladno s predhodno alinejo. Tako
prijavitelji iz manj razvitih občin dobijo sofinancirano vrednost iz prve delitve ter dodatno iz druge;
– skupni delež sofinanciranja za posamezno vrsto prijavljene opreme ne sme preseči 30% z razpisom določene izhodiščne
vrednosti za to vrsto opreme.
Določitev deležev razpoložljivih sredstev
za posamezne skupine opreme
Celotna razpoložljiva finančna sredstva
za posamezno delitev se najprej razdelijo
na dva deleža glede na skupino prijavljene
opreme, in sicer:
– 19% za sofinanciranje opreme, ki je
v razpisu uvrščena v skupino A,
– 81% za sofinanciranje gasilskih vozil in
prenosnih motornih brizgaln, ki so v razpisu
uvrščena v skupino B.
Ti deleži pa se dalje delijo na ustrezne
deleže za posamezne vrste opreme, in sicer:
– delež sredstev za sofinanciranje gasilskih zaščitnih oblek,
– delež sredstev za sofinanciranje kombinezonov za gašenje požarov v naravi iz
aramidnih vlaken,
– delež sredstev za sofinanciranje kombinezonov za gašenje požarov v naravi iz
impregniranega bombaža,
– delež sredstev za sofinanciranje gasilskih zaščitnih čelad,
– delež sredstev za sofinanciranje gasilskih zaščitnih škornjev,
– delež sredstev za sofinanciranje gasilskih zaščitnih rokavic,
– delež sredstev za sofinanciranje izolirnih dihalnih aparatov,
– delež sredstev za sofinanciranje izpihovalnikov,
– delež sredstev za sofinanciranje nahrbtnih brent,
– delež sredstev za sofinanciranje gasilskih pasov,
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– delež sredstev za sofinanciranje gasilskih vozil in
– delež sredstev za sofinanciranje prenosnih motornih brizgaln.
Podlaga za določanje deležev bodo enotne izhodiščne vrednosti za sofinanciranje
za posamezne vrste opreme, ki bodo tudi
osnova za določitev višine sofinanciranja.
Upoštevane bodo naslednje izhodiščne
vrednosti:

Oprema skupine a):
VRSTA OPREME
GZO
Gasilska zaščitna obleka
KGP-A
Kombinezon (aramid.vl.)
KGP-B
Kombinezon (imp.bombaž)
GZČ
Gasilska zaščitna čelada
GZŠ
Gasilski zaščitni škornji
GZR
Gasilske zaščitne rokavice
IDA
Izolirni dihalni aparat
IZP
Izpihovalnik (za gašenje gozdnih požarov)
NB
Nahrbtna brenta
GP
Gasilski pas
Oprema skupine b):
GV

GASILSKA OZNAKA VOZILA
PV-1
GVZ-1
GV-1
GVV-1
GV-2
GVV-2
GVC 16/15
GVC-16/25
GVC-16/24
GVC-24/50
GVM-1
GVGP-1
GVGP-2
GCGP-1
GCGP-2
GCGP-3
TRV-1
TRV-2
TRV-2D
AC
AL*
HTRV
PRENOSNA MOTORNA BRIZGALNA
FPN10-1000 (MB 8/8)
MB

ZA CELOTNO
VOZILO
23.000,00
23.000,00
66.000,00
78.000,00
84.000,00
127.000,00
165.000,00
165.000,00
136.000,00
171.000,00
34.000,00
71.000,00
149.000,00
150.000,00
167.000,00
178.000,00
161.000,00
186.000,00
213.000,00
152.000,00
650.000,00
83.000,00

VREDNOST ZA POSAMEZEN KOS (v EUR)
600,00
300,00
140,00
160,00
100,00
40,00
1.300,00
600,00
210,00
60,00
VREDNOST
SAMO
SAMO
ZA PODVOZJA
ZA NADGRADNJO
20.000,00
3.000,00
20.000,00
3.000,00
37.000,00
29.000,00
39.000,00
39.000,00
45.000,00
39.000,00
52.000,00
75.000,00
80.000,00
85.000,00
80.000,00
85.000,00
68.000,00
68.000,00
81.000,00
90.000,00
30.000,00
4.000,00
46.000,00
25.000,00
71.000,00
78.000,00
80.000,00
70.000,00
82.000,00
85.000,00
83.000,00
95.000,00
77.000,00
84.000,00
77.000,00
109.000,00
77.000,00
136.000,00
74.000,00
78.000,00
0,00
0,00
42.000,00
41.000,00

VREDNOST
13.000,00

* Opomba: Sofinancirale se bodo le avtolestve (AL), dokončane v celoti, po izdaji zapisnika o ustreznosti vozila s strani Komisije za pregled vozil
pri GZS.

Pri rabljenih vozilih bodo upoštevane
znižane vrednosti glede na izhodiščno vrednost vozil iz prejšnje tabele, in sicer:
Starost vozila v letih
1
2
3
4
5

% od izhodiščne vrednosti za vozilo
ali podvozje
80
70
60
50
50
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Načelo izračuna višine sofinanciranja
Določitev pripadajočega deleža sredstev, ki za delitev pripada posamični vrsti
opreme:
Posamezni deleži se določijo kot razmerje med seštevkom izhodiščne vrednosti za
posamično vrsto na razpis prijavljene opreme in seštevkom izhodiščnih vrednosti vse
na razpis prijavljene opreme iz te skupine
opreme, in sicer:
vsota izhodiščnih vrednosti vse na razpis prijavljene posamične vrste
opreme iz skupine
vsota izhodiščnih vrednosti vse prijavljene
opreme iz te skupine

× 100 =

pripadajoč delež sredstev za posamično vrsto
opreme

Določitev višine dodeljenih sredstev za
sofinanciranje na enoto posamične vrste
opreme:
Na podlagi celotne količine na razpis prijavljene posamične vrste opreme in njene
izhodiščne vrednosti se določi višina sofinanciranja za enoto posamične vrste opreme. Pri tem se upošteva pripadajoč delež
razpoložljivih sredstev za to vrsto opreme.
pripadajoča sredstva namenjena za
sofinanciranje posamične vrste opreme
% sofinanciranja za enoto
× 100 =
posamične vrste opreme
št. kosov posamične
izhodiščna vrednost
×
vrste opreme
posamičnega kosa
Upoštevana bo samo oprema, ki v celoti
ustreza pogojem razpisa.
4. Način ocenjevanja ustreznosti prijave:
Pri ocenjevanju ustreznosti oziroma
upravičenosti sodelovanja v razpisu se bodo
upoštevali podatki, posredovani z vlogo, ter
podatki, dostavljeni na GZS do 6. 6. 2011
(kategorizacija, program nabave gasilske
zaščitne in reševalne opreme do leta 2014,
potrjen s strani pristojne GZ), podatki iz
gasilskega informacijskega sistema »VULKAN« ter ostali podatki, s katerimi razpolaga GZS.
Komisija za izvedbo tega razpisa (v nadaljnjem besedilu: komisija) si pridržuje pravico do preverjanja pravilnosti navedenih
podatkov pri dobavitelju in v PGD oziroma
GZ, ki se prijavi na razpis.
Zlorabe sofinanciranja oziroma zavajanje komisije z lažnimi podatki in nenamensko izdelavo oziroma uporabo sofinancirane
opreme, bodo sankcionirane na način, da
prijavitelj, pri katerem bo to ugotovljeno, ne
bo upravičen do sodelovanja na tovrstnem
razpisu za dobo 5 let, možna pa bo tudi kazenska prijava s strani komisije.
5. Višina sredstev, ki so na razpolago
za predmet razpisa:
Višina
sredstev
razpisa
znaša
1.690.200,00 €.
6. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti sredstva nabavljena, in način financiranja opreme
Sofinancirala se bo oprema, nabavljena
v obdobju od 1. 7. 2010 do 31. 5. 2011. Kot
dokazilo za izpolnjevanje tega pogoja bo
upoštevan datum nastanka »DUR« v izstavljenih računih, ki jih mora prijavitelj predložiti ob prijavi na razpis.
S prijaviteljem se sklene pogodba o sofinanciranju nabave gasilske zaščitne in reševalne opreme.
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7. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev, način predložitve vlog ter opremljenost vlog
Prijavitelj mora vlogo na razpis za dodelitev sredstev izpolniti in zaključiti v programu
Vulkan ter natisniti in skupaj z vsemi prilogami poslati izključno s priporočeno pošto
na: »Ministrstvo za obrambo, Upravo RS za
zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000
Ljubljana«, najpozneje do 6. 6. 2011.
Vloga bo pravočasno oddana, če bo na
zadnji dan predpisanega roka zaključena
v Vulkanu in oddana na pošti kot priporočena pošiljka.
Opremljenost vloge
Vlogo za razpis je treba po pošti poslati
v zaprtem ovitku A4 formata, na katerem
mora biti vidna naslednja označba: »Ne
odpiraj – Vloga za sofinanciranje gasilske
zaščitne in reševalne opreme«. Na hrbtni
strani vloge morata biti navedena popoln
naslov prijavitelja in ID številka (iz Vulkana)
prijavitelja.
Za veljavno bo štela le vloga, ki bo pravilno opremljena in pravočasno posredovana
na predhodno navedeni naslov. Neveljavne
vloge bodo vrnjene prijaviteljem.
Komisija bo prijavitelja pisno obvestila tudi
v primeru neizpolnjevanja razpisnih pogojev
v celoti ali samo za posamezno vrsto za
sofinanciranje prijavljene opreme. Prijavitelj
lahko v primeru prejema takšnega obvestila
poda pisni ugovor v roku osem dni od prejema navedenega obvestila in sicer na naslov:
»Komisija za izvedbo razpisa, Ministrstvo za
obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje,
Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana«. Pisni odgovor komisije na ugovor je dokončen in nanj
ni več možen ponovni ugovor.
Datum odpiranja prispelih vlog
Odpiranje vlog za dodelitev sredstev bo
opravila komisija za izvedbo razpisa, imenovana s strani izvajalca razpisa in GZS.
Komisija bo z odpiranjem vlog pričela 7. 6.
2011. Odpiranje vlog ne bo javno.
Prijavitelji, ki bodo izpolnjevali pogoje
razpisa, bodo prejeli v podpis pogodbe o sofinanciranju gasilske zaščitne in reševalne
opreme ter gasilskih vozil.
Seznam prijaviteljev, ki bodo izpolnjevali
razpisne pogoje bo v začetku septembra
2011 objavljen na internetni strani GZS.
Kraj, kjer zainteresirani prijavitelji lahko dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji prejmejo v prostorih GZS, Tržaška 221, 1000
Ljubljana, ali na spletnih straneh GZS
(http://www.gasilec.net).
Ministrstvo za obrambo
Uprava RS za zaščito in reševanje
Št. 430-2336/2010/5
Ob-2026/11
Na podlagi Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 109/08, 49/09, 107/10, 11/11) – ZJF
in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 50/07, 61/08, 99/09), objavlja Ministrstvo
za notranje zadeve
javni razpis
za izvajanje programov pomoči
prosilcem za mednarodno zaščito,
št. 430-2336/2010, ki se financira
iz Evropskega sklada za begunce
in sredstev Ministrstva
za notranje zadeve
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za
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notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1501
Ljubljana.
2. Podatki o predmetu javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izvajanje
programov pomoči prosilcem za mednarodno zaščito, v letih 2011, 2012 in 2013, ki
obsega naslednje sklope:
Sklop 1: Izvajanje programa pomoči pri
nastanitvi in oskrbi ter implementaciji pravic
prosilcev za mednarodno zaščito;
Sklop 2: Izvajanje programa ugotavljanja posebnih potreb ter nudenje posebne
obravnave ranljivim skupinam prosilcev za
mednarodno zaščito;
Sklop 3: Izvajanje programa dopolnilnega
programa za delo z ranljivimi skupinami prosilcev za mednarodno zaščito – organizacija
letovanja za ranljive skupine, nudenje dodatne operativne pomoči mladoletnikom brez
spremstva in izvajanje ustvarjalnih delavnic
za predšolske in šoloobvezne otroke.
Prijavitelji lahko ponudijo predmet javnega razpisa v celoti (sklope od 1 do 3) ali
posamezne sklope v celoti (izvajanje celotnega programa v posameznem sklopu).
Prijavitelji se ne morejo prijaviti za izvajanje
posameznega dela programa iz posameznega sklopa javnega razpisa.
Podroben opis predmeta javnega razpisa je podan v razpisani dokumentaciji.
3. Pogoji za prijavo na javni razpis
· Na javni razpis se lahko prijavijo pravne
osebe, ki:
– so registrirane za opravljanje dejavnosti pri pristojnem sodišču ali drugem pristojnem organu;
– niso v postopku prisilne poravnave,
stečajnem ali postopku prisilnega prenehanja;
– imajo poravnane vse davke, prispevke
in druge dajatve določene z zakonom;
– izpolnjujejo pogoj, da prijavitelj niti
njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za
pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku: hudodelsko
združevanje, sprejemanje podkupnine pri
volitvah (za fizične osebe), nedovoljeno
sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe),
dajanje podkupnine, sprejemanje daril za
nezakonito posredovanje in dajanje daril za
nezakonito posredovanje, goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila
ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti, pranje denarja ter, če je bil izvajalec
ali njegov zakoniti zastopnik pravnomočno
obsojen zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov
Evropskih skupnosti;
· Programi morajo imeti realne in jasno
postavljene cilje, ki so v skladu s predmetom
razpisa in izhajajo iz potreb uporabnikov in
naročnika;
· Programi se ne smejo izvajati kot del
drugih, s strani naročnika ali finančnih skladov EU že sofinanciranih programov;
· Prijavitelji – izvajalci morajo zagotoviti
izvajanje programa po načelu nepridobitnosti.
V primeru, da prijavitelj ne izpolnjuje
katerega od zgoraj navedenih pogojev, se
vloga izloči.
4. Obvezna vsebina vloge
· Izpolnjeni, podpisani in žigosani obrazci
iz razpisne dokumentacije za pripravo
vloge:
– Obrazec vloge (priloga št. IV/1);

– Splošna izjava prijavitelja programa
(priloga št. IV/2);
– Pooblastilo za pridobitev podatkov iz
uradnih evidenc (priloga št. IV/3);
– Izjava prijavitelja programa – DDV (Priloga št. IV/4);
– Podatki o prijavitelju (Priloga št. IV/5);
– Podatki o kadrih – izvajalcih programa
(Priloga št. IV/6);
– Finančna konstrukcija izvajanja programa (Priloga št. IV/7);
– Opis programa (Priloga št. IV/8);
– Reference prijavitelja (Priloga št.
IV/9);
· dokazila o izpolnjevanju pogojev glede zahtevane izobrazbe in znanj za osebe,
ki bodo izvajale programe – izvajalce programov, podane v prilogi št. IV/6 oziroma
osebe, ki bodo navedene pri poročanju o realiziranih aktivnostih (Podatki o izvajalcih
programa), za sklope, za katere se prijavitelj
prijavlja;
· dokazila o izpolnjevanju pogojev glede
zahtevanega znanja angleškega jezika za
osebe, ki bodo izvajale programe – izvajalce
programov, podane v prilogi št. IV/6 oziroma
osebe, ki bodo navedene pri poročanju o realiziranih aktivnostih (Podatki o izvajalcih
programa), za sklope za katere se prijavitelj
prijavlja;
· Vzorec pogodbe (V. del razpisne dokumentacije): prijavitelj mora parafirati vse
strani vzorca pogodbe ter podpisati in žigosati zadnjo stran vzorca pogodbe;
· V primeru, da skupina prijaviteljev predloži skupno vlogo, mora ta skupina
prijaviteljev v vlogi predložiti izjavo o predložitvi pravnega akta o skupni izvedbi programa (npr. pogodba o sodelovanju), v primeru,
da bodo izbrani na javnem razpisu ter zahtevana dokazila v skladu s točko 8. Obvezna
vsebina vloge v razpisni dokumentaciji;
· Prijavitelji, ki nimajo sedeža v Republiki
Sloveniji, morajo poleg Splošne izjave prijavitelja programa iz priloge št. IV/2, v vlogi predložiti tudi naslednje dokumente:
– Dokazilo, da proti prijavitelju ni uveden
oziroma prijavitelj ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali prisilnega prenehanja,
– Dokazilo, da ni bil prijavitelj niti njegov
zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno
osebo, pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem
zakoniku: hudodelsko združevanje, sprejemanje podkupnine pri volitvah (za fizične
osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine
(za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in
dajanje daril za nezakonito posredovanje,
goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri
pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev
finančnih obveznosti, pranje denarja ter, če
je bil izvajalec ali njegov zakoniti zastopnik
pravnomočno obsojen zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti
v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti,
– Dokazilo, da je poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve v skladu
s predpisi države, kjer ima sedež.
– Registracijo podjetja za dejavnost, katere predmet je javni razpis, ki mora izkazovati zadnje stanje ter kopija mora biti enaka
originalu.
Na odpiranju vlog strokovna komisija
ugotavlja popolnost vlog. V primeru, da prijavitelj v vlogi ne bo predložil vseh zgoraj
navedenih dokazil in izpolnjenih obrazcev
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iz razpisne dokumentacije, zaradi česar bo
njegova vloga formalno nepopolna, ga bo
komisija pozvala k dopolnitvi vloge. Vloga,
katere prijavitelj ne bo dopolnil v skladu s pozivom za dopolnitev vloge, bo zavržena.
5. Izdelava in predložitev vloge
Vloga se sestavi tako, da prijavitelj vpiše
zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni
del razpisne dokumentacije oziroma posameznih delov le-te.
Prijavitelj poda vlogo na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali po vsebini
in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani
prijavitelja. Prijavitelj priloge izpolni, podpiše
in žigosa.
Prijavitelj predloži vlogo v zapečatenem
ali zaprtem ovitku tako, da je možno preveriti, da je zaprt tako, kot je bil predan.
Prijavitelj na ovitek vloge nalepi izpolnjen
obrazec prijave iz priloge št. IV/10 razpisne dokumentacije. V primeru, da vloga ni
označena, kot je navedeno, naročnik ne odgovarja za predčasno odpiranje vloge ali za
založitev vloge.
6. Merila za izbor programov
Naročnik bo vloge, ki bodo izpolnjevale
vse pogoje javnega razpisa in bo njihova
vsebina skladna s predmetom javnega razpisa, ocenil po spodaj navedenih merilih.
Vloge lahko pri vsakem sklopu dosežejo
maksimalno 100 točk. V okviru posameznega sklopa bo izbran en prijavitelj, in sicer
tisti, ki doseže največje število točk na podlagi ocenjevanja po merilih. V primeru, da
program ne ustreza posameznemu kriteriju,
se vloga izloči.
Za vsak posamezen sklop bo izbrana
vloga po naslednjih merilih: cena skupne
vrednosti programa in reference.
6.1 Cena
Ocenjuje se cena oziroma skupna vrednost progama, ob izpolnjevanju vseh
zahtevanih pogojev, navedenih v razpisni
dokumentaciji. Cenovno najugodnejša vloga oziroma prijavitelj z najnižjo ponujeno
vrednostjo progama prejme 90 točk, ostale
pa prejmejo procentualno ustrezno manjše
število točk, in sicer glede na procentualno
vrednost odstopanja ponujene cene od cene
najugodnejšega prijavitelja. Vloge ne morejo
prejeti manj kot 0 točk.
6.2 Reference
Ocenjujejo se reference oziroma dosedanje izkušnje z izvajanjem tovrstnih dejavnosti v zadnjih petih letih, in sicer v primeru,
da ima prijavitelj 1 referenco, prejme vloga
5 točk, v primeru, da ima od 2 do 5 referenc,
prejme vloga 7 točk ter v primeru, da ima
več kot 5 referenc, prejme vloga 10 točk.
6.3 Sekundarno merilo
V primeru, da bo za isti sklop dva ali bo
več prijaviteljev po zgornjih merilih prejelo
enako število točk, bo izbran tisti prijavitelj,
ki ima v zadnjih petih letih več referenc oziroma dosedanjih izkušenj z izvajanjem tovrstnih dejavnosti in z enako ciljno populacijo
oziroma uporabniki programov, in sicer iz
posameznega sklopa, za katerega se prijavitelj prijavlja (oziroma se ga ocenjuje).
7. Izločitev vloge
Prijavitelj programa bo izločen iz nadaljnjega postopka izbire v naslednjih primerih:
· kolikor prijavitelj ni registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu za dejavnost, ki je predmet razpisa, za katerega
daje vlogo;
· kolikor je zoper prijavitelja uveden oziroma je prijavitelj v postopku prisilne po-

ravnave, stečajnem postopku ali postopku
prisilnega prenehanja;
· kolikor prijavitelj nima poravnanih vseh
davkov, prispevkov in drugih dajatev, določenih z zakonom;
· kolikor je bil prijavitelj ali njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo,
pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 55/08, 66/08):
hudodelsko združevanje, sprejemanje
podkupnine pri volitvah (za fizične osebe),
nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za
fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in
dajanje daril za nezakonito posredovanje,
goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri
pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev
finančnih obveznosti, pranje denarja ter, če
je bil izvajalec ali njegov zakoniti zastopnik
pravnomočno obsojen zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti
v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti;
· kolikor je prijavitelj za namen izvajanja
programa, za katerega se prijavlja, že prejel
pomoč kateregakoli drugega organa oziroma institucije Republike Slovenije oziroma
Evropske unije ter pri izvedbi projekta prihaja do dvojnega financiranja;
· kolikor se ugotovi, da pri izvedbi programa prihaja do pridobitne dejavnosti;
· kolikor se ugotovi, da so interesi prijavitelja v nasprotju z interesi in cilji programa;
· kolikor je prijavitelj interesno povezan
z naročnikom, in sicer v smislu Kodeksa
ravnanja javnih uslužbencev (Uradni list RS,
št. 8/01), ter kolikor je prijavitelj ali oseba, ki
je pri njem zaposlena, interesno povezana
s predsednikom ali članom izbirne komisije
pri naročniku, in sicer v smislu poslovne povezanosti, sorodstvenega razmerja (v ravni
vrsti ali stranski vrsti do vštetega četrtega
kolena), zakonski zvezi ali svaštvu do vštetega drugega kolena, četudi je zakonska
zveza že prenehala, ali izvenzakonski skupnosti;
· kolikor se ugotovi, da je prijavitelj v vlogi
navedel napačne ali zavajajoče podatke.
Zgoraj navedeni izključitveni razlogi se
lahko uveljavljajo zoper prijavitelja tudi po
opravljeni izbiri oziroma po tem, ko je izdan
sklep o izbiri izvajalca ter po sklenitvi pogodbe. V primeru, da se ugotovi obstoj enega ali
več izključitvenih razlogov po izdaji sklepa
o izbiri, se sklep razveljavi. V primeru, da se
ugotovi obstoj enega ali več izključitvenih
razlogov po sklenitvi pogodbe, lahko naročnik odstopi od pogodbe. Vloga bo v postopku analize izločena tudi v primeru, da le-ta
ne bo izpolnjevala vseh zahtev iz razpisne
dokumentacije.
8. Način financiranja
Prijavitelji programov lahko s strani naročnika prejmejo sredstva v višini 100%
vseh predvidenih upravičenih odhodkov
programa. Program se financira 75% iz
sredstev Evropskega sklada za vključevanje
državljanov tretjih držav ter 25% iz sredstev
Ministrstva za notranje zadeve.
Financirani bodo stroški, ki so izključno
vezani na izvajanje programa, in sicer:
Stroški dela (A):
– Stroški redno zaposlenih (A1; A2)
(upravičen strošek: bruto plača delavca,
davki in prispevki delodajalca; nadomestilo
za malico in prevoz ter drugo).
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– Stroški oseb, ki opravljajo projektne
aktivnosti po avtorski oziroma podjemni pogodbi (A2) (upravičen strošek: bruto urna
postavka, ki vključuje vse nastale stroške
za opravljeno avtorsko delo oziroma delo
po podjemni pogodbi).
Ob vsakokratni spremembi oseb, ki izvajajo aktivnosti programa, mora izvajalec predhodno pridobiti pisno soglasje skrbnika pogodbe s strani naročnika. Vsi stroški,
ki bodo nastali brez predhodne pisne potrditve naročnika, so neupravičeni.
Pravne podlage o sklenjenem delovnem
razmerju oziroma pogodbenem sodelovanju
morajo biti sklenjene pred pričetkom dela
oseb na programu in vsebinsko povezane
z aktivnostmi programa. Stroški boleznin
in ostalih stroškov, ki so povrnjeni s strani
ZZZS (Zavod za zdravstveno zavarovanje
RS), niso upravičeni do povračila. Prav tako
stroški jubilejnih nagrad, nadur, stimulacij in
podobno, niso upravičen strošek.
Višina urnih postavk ne sme presegati
tistih, ki jih osebe običajno prejemajo in ne
sme biti višja od urnih postavk, ki se običajno zaračunavajo na zadevnem področju. Potrebno je upoštevati načelo ekonomičnosti in dodane vrednosti dela oseb na
projektu.
Materialni stroški (B):
– Potni stroški povezani z izvajanjem
programa so upravičeni na podlagi dejansko
nastalih stroškov (B1): upravičeni so stroški
službenih poti redno zaposlenih oseb ter
potni stroški udeležencev v programu.
– Stroški povezani z izvedbo programa (B2): kot stroške povezane z izvedbo
programa se štejejo stroški tiska, izdajanja
publikacij in oglaševalski stroški, stroški povezani z izvedbo delavnic ali drugih oblik
posvetovanj, pogostitve na delavnicah za
udeležence ter drugi nastali stroški, ki so bili
nujno potrebni za izvedbo projektnih aktivnosti v ožjem smislu v odvisnosti od narave
projekta.
– Drugo (B3): v primeru upravičevanja
stroškov delavnic, seminarjev in podobnega je potrebno obvezno voditi listo prisotnosti udeležencev, vključno s predstavniki
izvajalca in to listo prisotnosti predložiti pri
upravičevanju materialnih stroškov, glede
na naravo projektnih aktivnosti. Za izvedene delavnice, seminarje in podobna srečanja je potrebno pri poročanju priložiti tudi
slikovna dokazila o izvedenih aktivnostih ter
v primeru propagandnega materiala (brošure, letaki, lončki …) priložiti k poročilu en
izvod/primerek le-tega.
Posredni upravičeni stroški (C) (stroški,
ki zagotavljajo delovanje izvajalca: PTT storitve, stroški telekomunikacij, pisarniški material, dobava električne energije, najemnina
za prostore, v katerih izvajalec programa
opravlja redno dejavnost, računovodske
storitve, drugo). Med to vrsto stroškov štejemo stroške, ki jih ne moremo neposredno zaračunati, vendar morajo biti povezani
s programom. Posredni upravičeni stroški
ne smejo presegati 20% skupne vrednosti
stroškov dela izvajalcev in materialnih stroškov (A+B) ter morajo prav tako biti povezani s programom.
Financiranje stroškov je podrobneje
opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
Na splošno morajo biti končni upravičenci – izvajalci sposobni sami izvajati dejavnosti, povezane s projektom. Podizvajanje
mora biti zato omejeno in ne sme presegati
40% neposrednih upravičenih stroškov pro-
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jekta, razen, če je ustrezno utemeljeno in ga
odgovorni organ – naročnik vnaprej odobri.
Pogoji za upravičenost stroškov:
– stroški morajo biti izključno vezani
na izvajanje programa, predvideni morajo
biti v pogodbi ter skladni z načeli dobrega
finančnega poslovodenja, zlasti glede cenovne primernosti in stroškovne učinkovitosti (npr. stroški za izvajalce programov,
povezani z upravljanjem in izvajanjem projektov, morajo biti sorazmerni z velikostjo
projekta);
– stroški morajo med izvedbo projekta
dejansko nastati in ustrezati plačilom prijavitelja;
– stroški se morajo evidentirati v ločeni
računovodski evidenci oziroma računovodski kodi in imajo podlago v računovodskih
listinah oziroma drugih listinah enake dokazne vrednosti;
– strošek mora nastati na ozemlju Republike Slovenije v obdobju upravičenosti stroškov, opredeljenih v sklenjeni pogodbi;
– prejemnik mora zagotoviti razmejitev
med viri financiranja, kar predstavlja pokrivanje nastalih stroškov programa samo iz
enega vira, s čimer se izključi možnost dvojnega financiranja.
Stroški, ki ne bodo financirani:
– davki, vključno s tistim delom DDV, ki
ga prijavitelj dobi povrnjenega;
– DDV ne predstavlja upravičenega izdatka, razen, če ga dejansko in dokončno
nosi končni prejemnik financiranja. DDV, ki
je na kakršenkoli način vračljiv, se ne šteje
za upravičen strošek, tudi če končnemu prejemniku financiranja dejansko ni povrnjen;
– donos kapitala, dolgovi in stroški servisiranja dolga, devizne provizije in izgube,
negativne obresti, plačilo dolgovanih obresti, denarne kazni, stroški sodnih postopkov,
izgube zaradi nihanja menjalnih tečajev, zamudne obresti;
– stroški za reprezentanco izključno za
izvajalce programa niso upravičeni. Kot
upravičeni stroški se štejejo le stroški za
običajno pogostitev na družabnih dogodkih,
ki so izključno povezani z izvajanjem programa;
– stroški, ki so nastali v okviru drugega
programa;
– nagrade, darila;
– delo prostovoljcev;
– stroški, ki so nastali pri pripravi predloga programa;
– stroški, ki niso neposredno povezani
z izvajanjem programa;
– prekomerni in nepotrebni izdatki.
Hranjenje dokumentacije: izbrani prijavitelj mora finančno-računovodsko dokumentacijo in ostale dokumente, s katerimi
izkazuje stroške projekta (prejete račune,
potrdila, druga dokazila o plačilu ali računovodske listine z enakovredno dokazno vrednostjo), hraniti še 5 let po pisnem obvestilu
naročnika o zaključku programa.
Financirani bodo le tisti odhodki, ki bodo
navedeni v finančni konstrukciji izvajanja
programa, in sicer do navedene višine.
V primeru, da bo izvajalec program izvedel v zmanjšanem obsegu, bo naročnik
financiranje sorazmerno znižal.
Izplačilo sredstev: izvajalcu bodo sredstva izplačana na transakcijski račun
v skladu z veljavnim Zakonom o izvrševanju proračuna RS oziroma 30 dan od datuma uradnega prejema ustreznega poročila
o izvajanju programa, finančnega poročila
in zahtevka za izplačilo. V primeru, da je
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izvajalec oseba zasebnega ali javnega prava in je ustanovljena in deluje kot društvo,
zasebni ali javni zavod ali ustanova, je pod
pogoji iz predmetne razpisne dokumentacije upravičen do predplačila sredstev, in
sicer lahko izvajalec v 30 dneh od podpisa
pogodbe s pisnim zahtevkom naročnika zaprosi za predplačilo sredstev, in sicer lahko
zaprosi za predplačilo v enkratnem znesku
do višine največ 15% od vrednosti predvidenih aktivnosti do 30. 6. 2012 opredeljeni v pogodbi. Izplačilo sredstev predplačila
bo naročnik izvršil v 15 dneh od prejema
zahtevka za predplačilo. Izplačilo sredstev
in predplačila so natančneje opredeljena
v razpisni dokumentaciji.
Obdobje, v katerem morajo biti sredstva
porabljena: izvajanje po sklenjeni pogodbi se mora zaključiti najkasneje do 30. 6.
2012, izvajanje po sklenjenem aneksu pa
najkasneje do 30. 6. 2013. Prejeta sredstva
morajo biti porabljena v skladu s predpisi, ki
določajo izvrševanje proračuna Republike
Slovenije in črpanje sredstev iz Evropskega
sklada za begunce.
Pogodba se z izbranim(-i) prijaviteljem(-i)
za posamezen sklop sklene za obdobje od
podpisa pogodbe do 30. 6. 2012, za čas
do 30. 6. 2013 pa se podaljša z ustreznim
aneksom. Naročnik si pridržuje pravico, da
ne podaljša pogodbe z aneksom, če za nadaljevanje naročila ne bodo zagotovljena
proračunska sredstva s predpisi, ki urejajo
izvrševanje proračuna RS in črpanje sredstev iz Evropskega sklada za begunce ali če
bodo za to podani utemeljeni razlogi.
9. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za predmet javnega razpisa
Skupna okvirna višina sredstev za predmetni javni razpis znaša 471.200,00 EUR,
in sicer:
– za sklop 1: 282.200,00 EUR, od tega
za izvajanje aktivnosti od podpisa pogodbe
do 30. 6. 2012 v višini 169.320,00 EUR
ter za izvajanje aktivnosti od 1. 7. 2012 do
30. 6. 2013 v višini 112.880,00 EUR.
– za sklop 2: 55.000,00 EUR, od tega za
izvajanje aktivnosti od podpisa pogodbe do
30. 6. 2012 v višini 33.000,00 EUR ter za
izvajanje aktivnosti od 1. 7. 2012 do 30. 6.
2013 v višini 22.000,00 EUR.
– za sklop 3: 134.000,00 EUR, od tega
za izvajanje aktivnosti od podpisa pogodbe
do 30. 6. 2012 v višini 80.400,00 EUR ter za
izvajanje aktivnosti od 1. 7. 2012 do 30. 6.
2013 v višini 53.600,00 EUR.
Zgoraj navedeni zneski po posameznih
sklopih predstavljajo višino sredstev, namenjenih za izvedbo aktivnosti programa za izpolnitev ciljev po letnih programih. Sredstva
za izvajanje predmetnega javnega razpisa
so za sklope od 1 do 3 zagotovljena s strani
Evropskega sklada za begunce in sredstev
Ministrstva za notranje zadeve.
10. Predložitev vloge:
Vloga se šteje za pravočasno, če jo naročnik prejme do dne 18. 4. 2011, najkasneje do 15. ure.
Prijavitelji oddajo vloge s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno, na naslov naročnika: MNZ RS, Glavna pisarna, Štefanova
ulica 2, 1501 Ljubljana.
Vse nepravočasno prejete vloge bo komisija izločila iz postopka odpiranja vlog in
jih neodprte vrnila prijaviteljem.
11. Rok, v katerem bodo prijavitelji programov obveščeni o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo o izboru programov oziroma izidu javnega razpisa obveščeni v roku

15 dni od dneva sprejetja odločitve o dodelitvi sredstev. Slednja bo sprejeta predvidoma
v 60 dneh od roka za predložitev vlog.
Naročnik bo izdal sklepe o izboru programov in višini financiranja programov.
Podatki o imenu izvajalca, nazivu programa ter višini odobrenih javnih sredstev in
sredstev EU bodo javno objavljeni.
12. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je dostopna na
internetnem naslovu naročnika: http://www.
mnz.gov.si/, zgornji meni »O ministrstvu«,
levi meni »Javna naročila«.
Prijavitelji lahko v pisni obliki zahtevajo
dodatna pojasnila v zvezi s pripravo vloge. Naročnik bo odgovore objavil na internetnem naslovu naročnika: http://www.
mnz.gov.si/, zgornji meni »O ministrstvu«,
levi meni »Javna naročila«, in sicer najkasneje 4 dni pred iztekom roka za oddajo
vlog, pod pogojem, da bo naročnik prejel
zahtevo za dodatna pojasnila najkasneje do
dne 8. 4. 2011.
Vsa dopolnilna dokumentacija (morebitna dodatna pojasnila v zvezi s pripravo vloge, spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije) bo objavljena na internetnem
naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/,
zgornji meni »O ministrstvu«, levi meni
»Javna naročila«.
Vprašanja lahko prijavitelji pošljejo po
elektronski pošti na naslov: sjn.mnz@gov.si
ali po faksu na številko: 01/428-5791, s pripisom: »Dodatne informacije – Javni razpis
za izvajanje programov pomoči prosilcem za
mednarodno zaščito, št. 430-2336/2010«.
Na zahteve za dodatna pojasnila, katerih
naročnik ne bo prejel do zgoraj navedenega
roka, naročnik ne bo dajal pojasnil. V primeru, da zahteva za dodatna pojasnila ne bo
posredovana na zgoraj navedeni način, naročnik ne jamči za pravočasni odgovor.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 108/2011
Ob-2052/11
Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju:
MK) na podlagi 64. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni
list RS, št. 77/07 UPB1, 56/08 in 4/10) ter
v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega
poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih
programov in kulturnih projektov (Uradni list
RS, št. 43/10) in Pravilnikom o strokovnih
komisijah (Uradni list RS, št. 109/02, 25/04
in 104/05) objavlja
javni ciljni razpis
za financiranje štipendij in šolnin
za podiplomske humanistične študije
na področju kulture s pričetkom
v šolskem letu 2011/2012
(razpis, oznaka JPR22-ŠTIPH-2011)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je financiranje štipendij in financiranje šolnin za humanistične
podiplomske študije v tujini in v Republiki
Sloveniji (z javno veljavnostjo) za področja,
kjer bodo štipendisti po zaključenem študiju
delovali na področju kulture kot:
1.1. Uprizoritvene umetnosti:
– gledališki kritik
– dramatik
– teatrolog
1.2. Glasbene umetnosti:
– glasbeni in baletni kritik
1.3. Vizualne umetnosti:
– likovni kritik/teoretik
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– kustos
1.4. Intermedijske umetnosti:
– intermedijski kritik
– producent
1.5. Knjiga:
– literarni kritik
– prevodni kritik
– prevajalec del s področja leposlovja in
humanistike
– urednik
1.6. Kulturna dediščina:
– konservator-restavrator, za področja
kovina, papir in tekstil
– konservator: arhitektura krajine, arhitektura
– kustos za področja: pedagoška dejavnost in promocija
1.7. Skupno:
– kulturni manager
V tem razpisu uporabljeni izrazi, ki se
nanašajo na osebe in so zapisani v moški
slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni
za ženski in moški spol.
2. Osnovna pravila in področja razpisa
Razpis je namenjen nadarjenim posameznikom, ki delujejo na področjih iz točke 1.
razpisnega besedila.
Področja, na katerih bodo kandidati za
štipendijo delovali po končanem izobraževanju so: uprizoritvene umetnosti, glasbene
umetnosti, vizualne umetnosti, intermedijske umetnosti, knjiga, kulturna dediščina ter
AV kultura.
Štipendije in deleži šolnin za podiplomsko izobraževanje se dodelijo za največ dve
leti. Štipendije in deleži šolnin se na enem
razpisu lahko podelijo za največ eno stopnjo
šolanja. Štipendisti, ki imajo že sklenjeno
pogodbo z MK za sofinanciranje v šolskem
letu 2011/2012, na tem razpisu ne morejo
ponovno kandidirati. Tudi drugi štipendisti
MK, ki še nimajo izpolnjenih pogodbenih
obveznosti iz preteklih let oziroma v skladu pogodbo še niso izpolnili pogodbenega
določila o zaključku študija, lahko dobijo štipendijo po tem razpisu samo pod pogojem,
da izpolnijo obveznosti zaključka študija, za
katerega so prejemali štipendijo in predložijo dokazilo o zaključku najkasneje do
30. 6. 2011. V primeru, da do tega datuma
ne predložijo ustreznega dokazila, se šteje,
da gre za vlogo, ki jo je oddala neupravičena oseba.
Študent ne sme v času štipendiranja MK
istočasno prejemati druge štipendije iz državnega ali občinskih proračunov RS, prav
tako ne delovne štipendije MK.
V času prejemanja štipendije morajo imeti kandidati status študenta za polni študijski
čas, ne smejo biti v delovnem razmerju, oz
ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti, nimajo statusa samozaposlenega
(v kulturi), niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje
in niso upokojeni. Študent za polni študijski
čas je oseba, katere primarna dejavnost je
študij (v nadaljevanju: študent).
Višina mesečne štipendije za podiplomski študij v RS je 325,00 EUR, višina mesečne štipendije za podiplomski študij v tujini pa
651,00 EUR. Ministrstvo lahko krije študentu
delež šolnine do največ 50% oziroma do
največ 2.000,00 EUR. Ministrstvo lahko sofinancira šolnino le v primeru, da je navedena
v prijavi, da so priložene ustrezne priloge (ki
izkazujejo višino šolnine) in da ne vključuje
drugih stroškov. Če ustreznih prilog ni ali
če ni izpolnjen prijavni obrazec v polju za
šolnino, se šteje, da prošnja za šolnino ni

bila vložena. Višina sofinanciranja šolnine
za študij v RS je praviloma 202,00 EUR
letno, le izjemoma je lahko višja za smeri,
ki jih ne sofinancira Ministrstvo za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo. Štipendija se
izplačuje za 12 mesecev v šolskem letu oziroma toliko mesecev v šolskem letu, kolikor
traja študij. Šolnina ne vključuje vpisnine,
stroškov nastanitve, članstva v organizacijah, stroškov literature in morebitnih drugih
stroškov. O podelitvi šolnine odloča strokovna komisija. V primeru nakazila šolnine na
račun štipendista, je treba dokazilo o plačilu predložiti najkasneje do 20. 10. 2011
(izjemoma 1. 3. 2012, če se študij prične
v spomladanskem semestru), v nasprotnem
primeru pravica do morebitnega odobrenega deleža šolnine zapade.
3. Splošni pogoji za sodelovanje na razpisu
Kandidat se lahko na razpis prijavi samo
na eno področje, z eno vlogo, in sicer samo
za eno smer na eni izobraževalni instituciji.
V primeru, da vloži več vlog, oziroma vlogo
za več študijskih smeri ali vlogo za isto študijsko smer na več izobraževalnih ustanovah, bodo take vloge zavržene.
Kandidati, ki se prijavljajo za štipendije
za izobraževanje, ki ustreza profilom za razpis JPR21-ŠTIP-2011 (podiplomski študiji
za ustvarjalce in poustvarjalce na področju
umetnosti in nekateri poklici v umetnosti, ki
jih je treba posebej podpirati, opisanih v razpisu) ali JPR23-ŠTIPD-2011 (dodiplomski
študiji) se na ta razpis ne morejo prijaviti.
Štipendij se ne podeljuje za absolventski
staž. Štipendij se ne podeljuje za dodiplomski študij.
Prejemniki štipendije se zavežejo, da
bodo študij zaključili in da bodo po končanem šolanju delovali v Republiki Sloveniji ali
v drugih državah Evropske unije predstavljali in promovirali slovensko kulturo vsaj toliko
časa, kot so prejemali štipendijo in da bodo
o tem predložili ustrezna dokazila.
Kandidat ne sme biti starejši od 35 let
(letnica rojstva 1976).
Kandidat mora imeti končano najmanj
izobrazbeno stopnjo pred tisto, za katero
se prijavlja, in ta ne sme biti nižja od zaključenega dodiplomskega študija, katerega
povprečna ocena ni nižja od 8,0 oziroma 7,0
z oceno diplome najmanj 9,0.
Kandidat, ki končuje dodiplomsko ali podiplomsko izobraževanje in se vpisuje na
podiplomski ali doktorski študij, priloži diplomo/magisterij (ali potrdilo o opravljeni diplomi/magisteriju) in izračun povprečne ocene
študija oziroma študija in oceno diplome do
izteka razpisnega roka.
Izjemoma lahko kandidat priloži izjavo, da bo najpozneje do vključno 30. 6.
2011 predložil dokazilo o končani stopnji
šolanja (diplomo oziroma magisterij) oziroma potrdilo o opravljeni diplomi/magisteriju,
če ustrezna institucija dokazila o dokončanju študija do izteka razpisnega roka še ni
izdala.
Kandidat mora torej imeti končano izobrazbeno stopnjo pred tisto, za katero se
prijavlja, pri čemer ta ne sme biti nižja od
končane diplome, in o tem predloži dokazilo:
– če se vpisuje na podiplomski študij: diplomo in izpis ocen z izračunom povprečne
ocene oziroma povprečne ocene študija in
oceno diplome do izteka razpisnega roka
(izjemoma lahko diplomo predloži do vključno 30. 6. 2011, če je ustrezna ustanova še ni
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izdala; izpis ocen s povprečno oceno študija
pa že do izteka razpisnega roka);
– če se vpisuje na doktorski študij: magisterij in izpis ocen z izračunom povprečne ocene do zaključka izteka razpisnega
roka (izjemoma lahko magisterij predloži do
vključno 30. 6. 2011, če ga ustrezna ustanova še ni izdala; izpis ocen s povprečno
oceno pa že do izteka razpisnega roka);
– če gre za neposredni prehod na doktorski študij: diplomo in izpis ocen z izračunom povprečne ocene na magisteriju ter
sklep o neposrednem prehodu na doktorski
študij do izteka razpisnega roka (izjemoma
lahko sklep predloži ob vpisu, če ga ustrezna ustanova še ni izdala);
– če je kandidat končal kakšno višjo stopnjo šolanja, priloži tudi dokazilo in ocene
o tem.
Kandidat z oddajo vloge dovoljuje objavo
in obdelavo osebnih podatkov z namenom
vodenja razpisa in objave rezultatov razpisa
na spletni strani ministrstva, skladno z zakonom o dostopnosti informacij javnega značaja in zakona o varstvu osebnih podatkov.
3.1 Za štipendije s financiranjem šolnin
za izpopolnjevanje in študij za podiplomske humanistične študije na področju kulture v tujini in v Republiki Sloveniji (z javno
veljavnostjo) za področja iz točke 1 lahko
zaprosijo posamezniki:
– s statusom študenta za polni študijski
čas;
– ki se bodo izobraževali na humanističnih študijih za delovanje na področjih navedenih v 1. točki razpisa;
– ki v času štipendiranja niso v delovnem
razmerju oz ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti, nimajo statusa samozaposlenega v kulturi, niso vpisani v evidenco
brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje in niso upokojeni;
– katerih dosedanji učni/študijski uspeh
ni nižji od povprečne ocene brez diplome
8,0 oziroma 7,0 z oceno diplome najmanj
9,0;
– ki niso starejši od 35 let (šteje letnica
rojstva 1976);
– ki sofinanciranja za isti namen še niso
prejemali;
– ki se prijavljajo za štipendijo za podiplomski študij ali izpopolnjevanje z javno
veljavnostjo v Republiki Sloveniji ali v tujini;
– s stalnim bivališčem v RS (potrdilo
o stalnem bivališču, fotokopija potnega lista
ali osebne izkaznice – obe strani);
– ki v času štipendiranja MK ne prejemajo drugih štipendij iz državnega proračuna
RS, prav tako ne delovne štipendije MK;
– ki so se na razpis prijavili samo z eno
vlogo, in sicer samo za eno smer, na eni
izobraževalni instituciji;
– ki v šolskem letu 2011/2012 nimajo
statusa absolventa;
– ki se ne vpisujejo ponovno v isti letnik;
– ki imajo končano stopnjo šolanja (dokazilo), ki ni nižja od diplome in bodo do zaključka razpisnega roka predložili dokazilo
o končani predhodni stopnji šolanja pred
tisto, za katero se prijavljajo (oz. diplomo/magisterij najpozneje do vključno 30. 6.
2011, če dokazila ustrezna ustanova še ni
izdala);
– ki imajo izpolnjene obveznosti zaključka študija in predložitve diplome/magisterija/doktorata po predhodnih pogodbah o štipendiranju Ministrstva za kulturo;
– ki ne ustrezajo profilom in se ne prijavljajo hkrati za razpis JPR21-ŠTIP-2011
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(ustvarjalci in poustvarjalci na področju
umetnosti in nekateri poklici v umetnosti,
ki jih je potrebno posebej podpirati, opisani
v razpisu) ali JPR23-ŠTIPD-2011.
3. 2. Ne glede na peto alinejo 3.1. točke
tega razpisa se lahko na ta razpis prijavijo
tisti umetniki s področja glasbe, baleta in
plesa, ki imajo za seboj bogat umetniški
opus s področja. Kandidati morajo v tem
primeru predložiti dokazila o obsežnem opusu, o vsebinski upravičenosti pa bo odločala
strokovna komisija.
3.3 Kandidati morajo vlogo za razpis podati tako, da so vsi podatki jasno razvidni
in podani v uradnem jeziku RS. Prevodu
obveznih prilog uradnih dokumentov (javnih
listin), dokazil (npr. o sprejetju v študijski
program, o trajanju šolanja) in priporočil pa
mora biti priložen izvirnik ali fotokopija izvirnika. Devizne vrednosti morebitnih šolnin
morajo biti preračunane v uradno valuto RS
(EUR) po paritetnem tečaju Banke Slovenije
– referenčni tečaj ECB, ki velja na dan prijave. Če je prijavitelj izobraževanje zaključil
v tujini, kjer se ocenjevalni sistem razlikuje
od uradnega načina ocenjevanja v Republiki
Sloveniji mora preložiti tudi uradno ocenjevalno lestvico z legendo ocen, ki jo izda tuja
izobraževalna institucija, na kateri je prijavitelj zaključil izobraževanje.
3.4 Izpolnjevanje splošnih razpisnih pogojev za sodelovanje na razpisu:
Izpolnjevanje splošnih pogojev ugotavlja
komisija za odpiranje vlog, ki jo za razpisano področje, izmed zaposlenih na ministrstvu, imenuje ministrica. Prijavitelji formalno nepopolnih vlog bodo pisno pozvani na
dopolnitev. Prijavitelj mora vlogo dopolniti
v petih dneh po prejemu poziva za dopolnitev, sicer se bo štela kot nepopolna. Vloga,
ki ne bo pravočasna, popolna ali je ne bo
vložila upravičena oseba, bo izločena iz nadaljnjega postopka in zavržena s sklepom
ministrice.
V primeru naknadne ugotovitve, da vloga
ne izpolnjuje katerega od splošnih pogojev,
bo pristojni uslužbenec, predlagal zavržbo
oziroma zavrnitev vloge.
Ministrstvo lahko, v primeru naknadne
ugotovitve o neizpolnjevanju splošnih pogojev, kadarkoli v postopku in tudi po že
izdani dokončni odločbi o izboru kandidata, spremeni odločitev in s kandidatom ne
sklene pogodbe (oziroma se v primeru, da
kandidat ne predloži vseh dokazil, šteje, da
je odstopil od vloge).
4. Razpisni kriteriji
Kakovost in uspešnost kandidata za štipendije s sofinanciranjem šolnine humanistični podiplomski študij v tujini in v Republiki Sloveniji (z javno veljavnostjo):
Splošni kriteriji:
– objave strokovnih člankov, kritik, prevodov, avtorska dela, nagrade, priznanja
in raziskovalna dejavnost, medijski odzivi,
strokovna praksa, terensko delo (najvišje
možno število točk je 20 točk),
– kakovost, uspešnost in izvirnost kandidatovega dosedanjega delovanja na področju za katerega se prijavlja, odmevnost,
omembe (najvišje možno število točk je 10
točk)
– referenčno mnenje strokovnjaka, priporočila, prepoznavnost v strokovni javnosti,
uspešno opravljeni morebitni zahtevnejši
sprejemni izpiti (najvišje možno število točk
je 20 točk),
– tehtnost vsebinske obrazložitve in utemeljitve (npr. motivacijsko pismo, izbrani
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študijski program, povezava med študijskim
programom in področjem delovanja ipd.)
(najvišje možno število točk je 20 točk),
– učni oziroma študijski uspeh (najvišje
možno število točk je 20 točk),
Prednostni kriterij:
– podiplomski študij v tujini ali opravljen
strokovni izpit (najvišje možno število točk
je 10 točk).
5. Uporaba kriterijev
Povzetek načina ocenjevanja:
Pri ocenjevanju oziroma vrednotenju je
spodnja meja, pri kateri je kandidate še možno sofinancirati, 71 od 100 možnih točk,
vendar v okviru finančnih možnosti. Izbrani
bodo tisti kandidati, ki bodo v postopku izbire ocenjeni višje. Število izbranih kandidatov
in višina odobrenih sredstev je odvisna od
skupnega števila prejetih točk (od 71 do 100
točk) in razpoložljivih sredstev.
V primeru, da ima več kandidatov isto
število točk ima najprej prednost kandidat, ki
se vpisuje na višjo stopnjo študija, za tem pa
kandidata z višjo povprečno študijsko oceno
glede na ustrezno potrdilo o ocenah.
Splošni razpisni kriteriji bodo pri presoji vlog na posameznem področju smiselno uporabljeni glede na strokovno področje. Splošni razpisni kriteriji so ovrednoteni
s točkami na ocenjevalnih listih, dostopnih
na vpogled v razpisni dokumentaciji. Najvišje možno število prejetih točk je 100, od
tega 90 točk za splošne kriterije in 10 točk
za prednostni kriterij.
Ocenjevanje vlog bo potekalo opisno
po naslednji vrednostni lestvici: vrhunsko
(96-100 točk), kakovostno (71-95 točk),
manj zadovoljivo (do 70 točk).
Strokovna komisija bo poleg izbranih
kandidatov oblikovala tudi rezervno listo
kandidatov (po prioritetnem seznamu), ki
bodo lahko prejemali štipendijo v primeru,
če se zaradi odstopa ali nepredložitve dokazil (npr. o končani predhodni stopnji izobraževanja, o sprejetju v študijski program ipd.)
katerega izmed prvotno izbranih kandidatov,
sprostijo finančna sredstva. Na rezervno listo se lahko uvrstijo kandidati, ki dosežejo
vsaj 71 točk in zaradi omejitve finančnih
sredstev niso bili izbrani v sofinanciranje.
Kandidatom z rezervne liste se dodelijo finančna sredstva po vrstnem redu, ki ga določi strokovna komisija, glede na področje,
na katerem so se sprostila sredstva in glede
na doseženo število točk. Če na tem področju ni kandidatov na rezervni listi, se sredstva lahko dodelijo tudi na drugem področju,
in sicer kandidatu z najvišjim številom doseženih točk ne glede na področje. V primeru,
da je več kandidatov z različnih področij
z enakim številom točk, pa se dodelijo na
področju z najmanj izbranimi kandidati.
6. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev razpisa JPR22-ŠTIPH-2011 namenjenih štipendiranju v letu 2011
Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za šolsko leto 2011/2012 znaša
50.000,00 EUR proračunskih sredstev do
konca leta 2011.
Ministrstvo bo izbralo kandidate po postopku, ki ga določa Zakon o uresničevanju
javnega interesa za kulturo in Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za
izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov in predvidoma do vrednosti, določene
s tem razpisom.
7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2011

oziroma v plačilnih rokih, kot jih zahteva
Zakon o izvrševanju proračunov RS za leto
2011 in 2012 (Uradni list RS, št. 96/10 in
4/11).
8. Razpisni rok: razpisni rok se prične
18. 3. 2011 in se izteče 18. 4. 2011.
9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavne obrazce (prijavni obrazec 1 –
identifikacijski obrazec in prijavni obrazec
2 – kontrolni obrazec),
– vzorci izjav,
– vzorec ocenjevalnega lista.
9.1 Kandidati za štipendije pod 3.1 morajo predložiti:
Obvezne sestavine vloge:
– izpolnjen in podpisan prijavni obrazec
ŠTIPH-1,
– izpolnjen in podpisan kontrolni obrazec
ŠTIPH-2,
– življenjepis, ki vključuje tudi motivacijsko pismo z referencami, bibliografijo (za
področje knjige izpis bibliografije po sistemu
COBISS), seznamom del, objavami in kritikami (če obstajajo), dokazili o opravljenih
praksah, terenskim delom ipd.,
– fotokopijo dokazila o končani stopnji
šolanja (z javno veljavo) pred tisto, za katero se kandidat prijavlja (s prevodom), tj. diplome oziroma magisterija. Izjemoma lahko
kandidat, ki se vpisuje na podiplomski študij,
priloži izjavo, da bo najpozneje do vključno 30. 6. 2011 predložil dokazilo o končani
stopnji šolanja (diplomo oziroma magisterij)
oziroma potrdilo o opravljeni diplomi/magisteriju, če ustrezna institucija dokazila o dokončanju študija do izteka razpisnega roka
še ni izdala,
– potrdilo šole o vseh opravljenih izpitih
z razvidnimi ocenami (kopija indeksa ni veljavna; če ni možno pridobiti drugega dokumenta, je veljavna le, če je notarsko potrjena) oziroma dokazilo, iz katerega je razvidna
povprečna ocena oziroma povprečna ocena
in ocena diplome/magisterija. V primerih, da
se kandidat v šolskem letu 2011/2012 (glej
še točko 3 razpisnega besedila):
– vpisuje v prvi letnik podiplomskega študija, predloži ocene dodiplomskega
študija z izračunano povprečno oceno brez
ocene diplome;
– vpisuje v višji letnik študija, za katerega se prijavlja, in je zaključil najmanj en
letnik vse ocene tega študija z izračunom
povprečne ocene (ali če morebitni vzporedni študij še poteka in je kandidat zaključil najmanj en letnik, lahko predloži tudi te
ocene);
– vpisuje v drugo ali višje leto študija,
ki ga prijavlja, pa študij ni ocenjen z ocenami, predloži spričevalo in ocene zadnjega,
v celoti končanega študija.
Navedene ocene, ki jih bo kandidat priložil vlogi do zaključka razpisnega roka 18. 4.
2011, bodo v postopku ocenjevanja vlog
upoštevane pri ocenjevanju vloge kandi
data.
– mnenje referenčnega strokovnjaka
s področja za katerega se kandidat prijavlja o kandidatovem delu, dosežkih oziroma
opravljenih praksah, ki ni starejše od 6 mesecev od izteka razpisnega roka z datumom
in lastnoročnim podpisom strokovnjaka (s
prevodom),
– opis študijskega programa in opis študijske teme, ki jo bo raziskal podiplomski
študent (informacija o poteku, trajanju študija in predmetniku z opisom temeljnih pred-
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metov za celotni študij), oziroma študijski
program, ki ga izda šola (s prevodom),
– potrdilo šole o stroških morebitne letne
šolnine (s prevodom),
– dokazilo o stalnem bivališču v RS (lahko tudi fotokopija potnega lista ali osebne
izkaznice – obe strani);
– potrdilo o vpisu v šolsko leto 2011/2012
(v primeru neposrednega prehoda na doktorski študij tudi sklep o neposrednem prehodu) oziroma izjavo.
Kandidati so potrdilo dolžni predložiti takoj, ko je to mogoče oziroma najkasneje do
vključno 20. 10. 2011. Če se študij prične
v spomladanskem semestru, pa najpozneje do vključno 1. 3. 2012. V tem primeru
mora vlogi priložiti izjavo, da bo najpozneje
do vključno 20. 10. 2011 oziroma do 1. 3.
2012 predložil potrdilo o vpisu.
Druge sestavine vloge so: dokazilo o objavah v znanstvenih publikacijah (dokazilo:
kopija naslovnih strani, kazala in kolofona
oziroma za področje knjige izpis bibliografije
po sistemu COBISS), dokazilo o objavah in
izdajah avtorskih del, dokazilo o opravljenih
sprejemnih izpitih,medijski odzivi, fotokopije
dokazil o uspehih in nagradah od leta 2007
(nagrade, uvrstitve, priznanja in udeležbe
na državni ali mednarodni ravni), dokazilo
šole o javni veljavnosti programa, utemeljitev izbora študija, šole oziroma mentorja,
pooblastilo, dokazilo o opravljenih praksah
in mednarodnem sodelovanju ipd.
Razpisno dokumentacijo lahko kandidati
prevzamejo v razpisnem roku v vložišču ministrstva v poslovnem času (vsak ponedeljek, torek, sredo, četrtek in petek od 9. do
12. ure in v sredo od 14. do 16. ure.)
Razpisno dokumentacijo si zainteresirane osebe lahko natisnejo tudi s spletne
strani ministrstva: http://www.mk.gov.si/.
Ministrstvo v času razpisnega roka zainteresiranim na pisno zahtevo pošlje razpisno
dokumentacijo.
10. Dodatna opozorila
Vsem dokumentom v tujem jeziku (izvirniku oziroma kopiji izvirnika) obvezno priložite prevod v uradni jezik RS.
Ob prijavi navedite vse priloge, ki ste jih
priložili.
Ne pozabite podpisati prijavnegih obrazcev in izjav. Brez podpisa prijava ni veljavna.
Kandidat se na razpis lahko prijavi samo
z eno vlogo, in sicer samo za eno smer, na
eni izobraževalni instituciji, sicer se vloge
zavržejo. Zavrže se tudi vloga kandidata,
ki se hkrati prijavlja na razpis za štipendije
za ustvarjalce in poustvarjalce na področju
umetnosti in nekatere poklici v umetnosti,
ki jih je potrebno posebej podpirati JPR21ŠTIP-2011.
Kandidat mora pred pričetkom prejemanja štipendije in v predpisanih rokih vlogi predložiti potrdilo o končani stopnji šolanja pred tisto, za katero se prijavlja, in ta ne
sme biti nižja od zaključenega dodiplomskega študija, in potrdilo o vpisu na izbrani
študijski program. V primeru, da bo kandidat
potrdilo o končani predhodni stopnji šolanja
in potrdilo o vpisu priložil v rokih, ki jih izjemoma predvideva razpis, mora prijavi priložiti izjavo, ki je del razpisne dokumentacije.
Če prijavni obrazec v polju za šolnino ni
izpolnjen ali če ni ustreznih prilog, se šteje,
da prošnja za šolnino ni bila vložena.
Če je prijavitelj izobraževanje zaključil
v tujini, kjer se ocenjevalni sistem razlikuje
od uradnega načina ocenjevanja v Republiki
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izobraževalna institucija, na kateri je prijavitelj zaključil izobraževanje.
Izjave, ki so del razpisne dokumentacije, mora kandidat priložiti v primeru, da
ustrezna institucija še ni izdala dokazila
o dokončani predhodni stopnji šolanja ali
potrdila o vpisu in ju bo kandidat priložil
najkasneje v roku in pod pogoji, določenimi
v razpisu.
Vlogi priložena dokumentacija se ne vrača.
11. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih
razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse
obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Vloga mora biti predložena glavni pisarni
na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova
ulica 10, 1000 Ljubljana v poslovnem času
do 18. 4. 2011 oziroma najkasneje na ta dan
oddana na pošti kot priporočena pošiljka
v zaprti ovojnici z izpisom na prednji strani:
Ne odpiraj – Prijava na razpis štipendij za
humanistične študije 2011 z oznako JPR22ŠTIPH-2011, z obvezno oznako vrste štipendij (npr.: ŠTIPH-1; upoštevajte oznake
prijavnih obrazcev) in področja (npr. Glasbene umetnosti; glejte še poglavje 2 tega
razpisa). Na hrbtni strani ovitka mora biti
navedba vlagatelja: ime in naslov.
12. Izločitev vlog
Ministrstvo bo po odpiranju iz nadaljnjega postopka izločilo oziroma zavrglo:
– vse vloge predlagateljev, ki jih ni vložila
upravičena oseba;
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog;
– vloge, ki so nepopolne.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila na
pošti oddana priporočeno do vključno 18. 4.
2011 ali ni bila do tega dne predložena na
vložišču ministrstva.
Dopolnjevanje in spreminjanje vlog je
mogoče do preteka razpisnega roka, z oznako na katero vlogo se dopolnitev nanaša.
Kandidati, ki bodo podali formalno nepopolne vloge, bodo pisno pozvani k dopolnitvi
vlog. Vloge morajo dopolniti v roku petih dni
od vročitve poziva k dopolnitvi formalno nepopolne vloge, obvezno z oznako na katero
vlogo ali del vloge se dopolnitev nanaša.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva
besedilo razpisa in razpisna dokumentacija.
Za nepopolno se šteje tudi vloga, ki je na
razpis prispela kot formalno nepopolna in
je prijavitelj ne dopolni v zahtevanem pet
dnevnem roku.
Za vlogo, ki je ni oddala upravičena oseba, se šteje vloga kandidata, ki ne izpolnjuje
pogojev pod točko 3. razpisnega besedila.
Vloge, ki izpolnjujejo vse druge razpisne
pogoje in jim je priložena ustrezna izjava ter
jih bodo prijavitelji dopolnili s:
– potrdilom o dokončani stopnji šolanja
(z ustrezno povprečno oceno), do vključno
30. 6. 2011
– potrdilom o vpisu za šolsko leto
2011/2012 do vključno 20. 10. 2011 oziroma
do 1. 3. 2012, če se šolanje začne v spomladanskem semestru, se bodo obravnavale
v postopku ocenjevanja vlog kot vloge, ki jih
je vložila upravičena oseba.
V primeru, da izbrani prijavitelj do omenjenih rokov ne bo predložil potrdila o dokončani stopnji šolanja s povprečno oceno,
določeno v razpisu, oziroma potrdila o vpi-

Št.

20 / 18. 3. 2011 /

Stran

557

su, se šteje, da je vlogo vložila neupravičena oseba.
Oddaja vloge pomeni, da predlagatelj
sprejema vse pogoje in kriterije razpisa.
13. Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil in uradne ure
Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil je Saša Jocič, svetovalka II:
sasa.jocic@gov.si, ali na tel. 01/369-58-94.
Uradne ure ministrstva so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure ter v sredo od 14. do 16. ure, po telefonu in elektronskih medijih ministrstva pa vsak ponedeljek,
sredo in petek od 9. do 11. ure.
Zainteresirani kandidati lahko pogledajo
v razpisno dokumentacijo v vložišču ministrstva, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana.
14. Odpiranje vlog in strokovno ocenjevanje: odpiranje vlog se bo začelo 20. 4.
2011. Strokovno presojo in ocenjevanje bo
strokovna komisija izvedla v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega
razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10).
Ministrstvo za kulturo
Št. 108/2011
Ob-2053/11
Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju:
MK) na podlagi 64. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni
list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08 in 4/10) ter
v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega
poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih
progrmov in kulturnih projektov (Uradni list
RS, št. 43/10) in Pravilnikom o strokovnih
komisijah (Uradni list RS, št. 109/02, 25/04
in 104/05) objavlja
javni ciljni razpis
za financiranje štipendij in šolnin
za podiplomski študij in izpopolnjevanje
s pričetkom v šolskem letu 2011/2012
za ustvarjalce in poustvarjalce
na področju umetnosti
in nekatere poklice v umetnosti,
ki jih je treba posebej podpirati
(razpis, oznaka JPR21-ŠTIP-2011)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana.
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa so:
– štipendije s sofinanciranjem šolnine za
podiplomski študij (z javno veljavnostjo) in
izpopolnjevanje v tujini (Š-1) in v Republiki
Sloveniji (Š-2) na področjih umetnosti in AV
kulture;
– štipendije s sofinanciranjem šolnine za
nekatere poklice v umetnosti, ki jih je treba
posebej podpirati (Š-3).
V tem razpisu uporabljeni izrazi, ki se
nanašajo na osebe in so zapisani v moški
slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni
za ženski in moški spol.
2. Osnovna pravila in področja razpisa
Razpis je namenjen nadarjenim posameznikom, ki delujejo na področjih umetnosti
in AV kulture, ki se bodo izobraževali na
podiplomskem študiju v tujini ali v RS, in
posameznikom, ki se želijo usposobiti za
nekatere poklice v umetnosti, ki jih je treba
posebej podpirati. Razpis je namenjen podiplomskim študentom.
Področja umetnosti, na katerih bodo kandidati za štipendijo delovali po končanem izobraževanju kot ustvarjalci ali poustvarjalci,
so: glasbene, intermedijske, uprizoritvene in
vizualne umetnosti ter AV kultura.
Nekateri poklici v umetnosti, ki jih je treba posebej podpirati (Š-3), za katere se
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bodo izobraževali kandidati za štipendijo na
področju umetnosti, so:
plesalec (sodobni ples), baletni plesalec,
koreograf, igralec – animator lutk, oblikovalec svetlobe na področju uprizoritvenih umetnosti (oblikovanje za uprizoritev – za oder),
radijski režiser, dirigent za zbor, dirigent za
simfonični orkester, filmski scenarist, filmski
producent, kostumograf, gledališki scenograf, avtor za intermedijske umetnosti.
Štipendije in deleži šolnin za podiplomsko izobraževanje se dodelijo za največ dve
leti. Štipendije in deleži šolnin se na enem
razpisu lahko podelijo za največ eno stopnjo
šolanja. Štipendisti, ki imajo že sklenjeno
pogodbo z MK za sofinanciranje v šolskem
letu 2011/2012, na tem razpisu ne morejo
ponovno kandidirati. Tudi drugi štipendisti
MK, ki še nimajo izpolnjenih pogodbenih
obveznosti iz preteklih let oziroma v skladu pogodbo še niso izpolnili pogodbenega
določila o zaključku študija, lahko dobijo štipendijo po tem razpisu samo pod pogojem,
da izpolnijo obveznosti zaključka študija, za
katerega so prejemali štipendijo in predložijo dokazilo o zaključku najkasneje do
30. 6. 2011. V primeru, da do tega datuma
ne predložijo ustreznega dokazila, se šteje,
da gre za vlogo, ki jo je oddala neupravičena oseba.
Študent ne sme v času štipendiranja MK
istočasno prejemati druge štipendije iz državnega ali občinskih proračunov RS, prav
tako ne delovne štipendije MK.
V času prejemanja štipendije morajo imeti kandidati status študenta za polni študijski čas, ne smejo biti v delovnem
razmerju, oziroma ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti, nimajo statusa
samozaposlenega (v kulturi), niso vpisani
v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu
RS za zaposlovanje in niso upokojeni. Študent za polni študijski čas je oseba, katere
primarna dejavnost je študij (v nadaljevanju:
študent).
Višina mesečne štipendije za podiplomski študij v RS je 325,00 EUR, višina mesečne štipendije za študij (ali izpopolnjevanje)
v tujini pa 651,00 EUR. Ministrstvo lahko krije študentu delež šolnine do največ 50% oziroma do največ 2.000,00 EUR. Ministrstvo
lahko sofinancira šolnino le v primeru, da je
navedena v prijavi, da so priložene ustrezne
priloge (ki izkazujejo višino šolnine) in da ne
vključuje drugih stroškov. Če ustreznih prilog
ni ali če ni izpolnjen prijavni obrazec v polju
za šolnino, se šteje, da prošnja za šolnino
ni bila vložena. Višina sofinanciranja šolnine za študij v RS je praviloma 202,00 EUR
letno, le izjemoma je lahko višja za smeri,
ki jih ne sofinancira Ministrstvo za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo. Štipendija se
izplačuje za 12 mesecev v šolskem letu oziroma toliko mesecev v šolskem letu, kolikor
traja študij. Šolnina ne vključuje vpisnine,
stroškov nastanitve, članstva v organizacijah, literature in morebitnih drugih stroškov.
V primeru nakazila šolnine na račun štipendista, je treba dokazilo o plačilu predložiti
najkasneje do 20. 10. 2011 (izjemoma 1. 3.
2012, če se študij prične v spomladanskem
semestru), v nasprotnem primeru pravica
do morebitnega odobrenega deleža šolnine
zapade.
3. Splošni pogoji za sodelovanje na razpisu
Kandidat se lahko na razpis prijavi samo
z eno vlogo, in sicer samo za eno smer na
eni izobraževalni instituciji. V primeru, da
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vloži več vlog, oziroma vlogo za več študijskih smeri ali vlogo za isto študijsko smer
na več izobraževalnih ustanovah, bodo take
vloge zavržene.
Kandidati, ki se prijavljajo za štipendije
ali ki ustrezajo profilom za razpis JPR22ŠTIPH-2011 (podiplomski humanistični študiji na področju kulture, opisanih v razpisu)
ali JPR23-ŠTIPD-2011 (dodiplomski študiji)
se na ta razpis ne morejo prijaviti.
Štipendij se ne podeljuje za absolventski
staž. Štipendij po tem razpisu se ne podeljuje za dodiplomski študij.
Prejemniki štipendije se zavežejo, da
bodo študij zaključili in da bodo po končanem šolanju delovali v Republiki Sloveniji ali
v drugih državah Evropske unije predstavljali in promovirali slovensko kulturo vsaj toliko
časa, kot so prejemali štipendijo in da bodo
o tem predložili ustrezna dokazila.
Kandidat ne sme biti starejši od 30 let
(letnica rojstva 1981). Oziroma 35 let v primeru, da se prijavlja za študij za nekatere
poklice v umetnosti, ki jih je treba posebej
podpirati (Š-3) (letnica rojstva 1976).
Kandidat mora imeti končano najmanj
izobrazbeno stopnjo pred tisto, za katero
se prijavlja in ta ne sme biti nižja od zaključenega dodiplomskega študija, katerega
povprečna ocena ni nižja od 8,0 oziroma 7,0
z oceno diplome najmanj 9,0.
Kandidat, ki končuje podiplomsko izobraževanje in se vpisuje na podiplomski ali
doktorski študij, priloži diplomo/magisterij
(ali potrdilo o opravljeni diplomi/magisteriju)
in izračun povprečne ocene študija oziroma
oceno diplome do izteka razpisnega roka.
Povprečna ocena študija ne sme biti nižja
od 8,0 oziroma 7,0 z oceno diplome najmanj 9,0.
Izjemoma lahko kandidat priloži izjavo, da bo najpozneje do vključno 30. 6.
2011 predložil dokazilo o končani stopnji
šolanja (diplomo oziroma magisterij) oziroma potrdilo o opravljeni diplomi/magisteriju,
če ustrezna institucija dokazila o dokončanju študija do izteka razpisnega roka še ni
izdala.
Kandidat mora torej imeti končano izobrazbeno stopnjo pred tisto, za katero
se prijavlja, pri čemer ta ne sme biti nižja zaključenega dodiplomskega študija in
o tem predložiti dokazilo:
– če se vpisuje na podiplomski študij: diplomo in izpis ocen z izračunom povprečne
ocene oziroma povprečne ocene študija in
oceno diplome do izteka razpisnega roka
(izjemoma lahko diplomo predloži do vključno 30. 6. 2011, če je ustrezna ustanova še ni
izdala; izpis ocen s povprečno oceno študija
pa že do izteka razpisnega roka). V primeru,
da do roka ne predložijo ustreznega dokazila, se šteje, da gre za vlogo, ki jo je oddala
neupravičena oseba.
– če se vpisuje na doktorski študij: magisterij in izpis ocen z izračunom povprečne ocene do zaključka izteka razpisnega
roka (izjemoma lahko magisterij predloži do
vključno 30. 6. 2011, če ga ustrezna ustanova še ni izdala; izpis ocen s povprečno
oceno pa že do izteka razpisnega roka).
V primeru, da do tega datuma kandidat
ne predloži ustreznega dokazila, se šteje,
da gre za vlogo, ki jo je oddala neupravičena oseba.
– če gre za neposredni prehod na doktorski študij: diplomo in izpis ocen z izračunom povprečne ocene na magisteriju ter
sklep o neposrednem prehodu na doktorski

študij do izteka razpisnega roka (izjemoma
lahko sklep predloži ob vpisu, če ga ustrezna ustanova še ni izdala);
– če je kandidat končal kakšno višjo stopnjo šolanja, priloži tudi dokazilo in ocene
o tem.
Kandidat z oddajo vloge dovoljuje objavo
in obdelavo osebnih podatkov z namenom
vodenja razpisa in objave rezultatov razpisa
na spletni strani ministrstva, skladno z zakonom o dostopu informacij javnega značaja
in zakona o varstvu osebnih podatkov.
3.1 Za štipendije s sofinanciranjem šolnin za podiplomski študij in izpopolnjevanje
lahko zaprosijo posamezniki:
– s statusom študenta za polni študijski
čas;
– ki se bodo izobraževali za ustvarjalce
in poustvarjalce na področju umetnosti
– ki v času štipendiranja niso v delovnem
razmerju oziroma ne opravljajo samostojne
registrirane dejavnosti, nimajo statusa samozaposlenega v kulturi, niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za
zaposlovanje in niso upokojeni;
– katerih dosedanji učni/študijski uspeh
ni nižji od povprečne ocene brez diplome
8,0 oziroma 7,0 z oceno diplome najmanj
9,0:
– ki niso starejši od 30 let (šteje letnica
rojstva 1981) oziroma za poklice, ki jih je
treba posebej podpirati, ki niso starejši od
35 let (šteje letnica rojstva 1976);
– ki sofinanciranja za isti namen še niso
prejemali;
– ki se prijavljajo za štipendijo
1. Š-1 za podiplomski študij (z javno veljavnostjo) ali izpopolnjevanje v tujini ali
2. Š-2 podiplomski študij v Republiki
Sloveniji (z javno veljavnostjo) na področjih
umetnosti in AV kulture
3. Š-3 za štipendije s sofinanciranjem
šolnine za podiplomski študij za nekatere
poklice v umetnosti, ki jih je treba posebej
podpirati, navedene v tem razpisu;
– s stalnim bivališčem v RS (potrdilo
o stalnem bivališču, fotokopija potnega lista
ali osebne izkaznice – obe strani);
– ki v času štipendiranja MK ne prejemajo drugih štipendij iz državnega ali občinskih
proračunov RS, prav tako ne delovne štipendije MK;
– ki so se na razpis prijavili samo z eno
vlogo, in sicer samo za eno smer, na eni
izobraževalni instituciji;
– ki v šolskem letu 2011/2012 nimajo
statusa absolventa;
– ki se ne vpisujejo ponovno v isti letnik;
– ki imajo končano stopnjo šolanja (dokazilo), ki ni nižja od zaključenega dodiplomskega študija in predložijo dokazilo
o končani predhodni stopnji šolanja pred
tisto, za katero se prijavljajo.(Izjemoma lahko kandidati priložijo diplomo/magisterij najpozneje do vključno 30. 6. 2011, če dokazila
ustrezna ustanova še ni izdala – do zaključka razpisnega roka pa priložijo izjavo.);
– ki imajo izpolnjene obveznosti zaključka študija in predložitve diplome/magisterija/doktorata po predhodnih pogodbah o štipendiranju Ministrstva za kulturo;
– ki ne ustrezajo profilom in se ne prijavljajo hkrati za razpis JPR22-ŠTIPH-2011
(podiplomski humanistični študiji na področju kulture) ali JPR23-ŠTIPD-2011 (dodiplomski študiji).
3.2 Kandidati morajo vlogo za razpis podati tako, da so vsi podatki jasno razvidni
in podani v uradnem jeziku RS. Prevodu
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obveznih prilog uradnih dokumentov (javnih
listin), dokazil (npr. o sprejetju v študijski
program, o trajanju šolanja) in priporočil pa
mora biti priložen izvirnik ali fotokopija izvirnika. Devizne vrednosti morebitnih šolnin
morajo biti preračunane v uradno valuto RS
(EUR) po paritetnem tečaju Banke Slovenije
– referenčni tečaj ECB, ki velja na dan prijave. Če je prijavitelj izobraževanje zaključil
v tujini, kjer se ocenjevalni sistem razlikuje
od uradnega načina ocenjevanja v Republiki
Sloveniji mora preložiti tudi uradno ocenjevalno lestvico z legendo ocen, ki jo izda tuja
izobraževalna institucija, na kateri je prijavitelj zaključil izobraževanje.
3.3 Izpolnjevanje splošnih razpisnih pogojev za sodelovanje na razpisu:
Izpolnjevanje splošnih pogojev ugotavlja
komisija za odpiranje vlog, ki jo za razpisano področje, izmed zaposlenih na ministrstvu, imenuje ministrica. Prijavitelji formalno nepopolnih vlog bodo pisno pozvani na
dopolnitev. Prijavitelj mora vlogo dopolniti
v petih dneh po prejemu poziva za dopolnitev, sicer se bo štela kot nepopolna. Vloga,
ki ne bo pravočasna, popolna ali je ne bo
vložila upravičena oseba, bo izločena iz nadaljnjega postopka in zavržena s sklepom
ministrice.
V primeru naknadne ugotovitve, da vloga
ne izpolnjuje katerega od splošnih pogojev,
bo pristojni uslužbenec, predlagal zavržbo
oziroma zavrnitev vloge.
Ministrstvo lahko, v primeru naknadne
ugotovitve o neizpolnjevanju splošnih pogojev, kadarkoli v postopku in tudi po že
izdani dokončni odločbi o izboru kandidata, spremeni odločitev in s kandidatom ne
sklene pogodbe (oziroma se v primeru, da
kandidat ne predloži vseh dokazil, šteje, da
je odstopil od vloge).
4. Razpisni kriteriji
4.1 Kakovost in uspešnost kandidatov
Splošni kriteriji:
– avtorska dela, nagrade in priznanja (na
mednarodni ali državni ravni; s samostojnim ali skupinskim prispevkom), uvrstitve,
dosežki, strokovna praksa, (najvišje možno
število točk je 20 točk),
– medijski odzivi, omembe odmevnost,
prepoznavnost v strokovni javnosti, kakovost, uspešnost in izvirnost kandidatovega
dosedanjega delovanja na področju, za katerega se prijavlja (najvišje možno število
točk je 10 točk),
– strokovne reference, priporočila, uspešno opravljeni morebitni zahtevnejši sprejemni izpiti (najvišje možno število točk je
20 točk),
– tehtnost vsebinske obrazložitve in utemeljitve (npr. motivacijsko pismo, izbrani
študijski program, povezava med študijskim
programom in področjem delovanja ipd.)
(najvišje možno število točk je 20 točk),
– učni oziroma študijski uspeh (najvišje
možno število točk je 20 točk).
Prednostni kriterij:
– podiplomski študij v tujini ali študij za
poklic, ki ga je treba posebej podpirati (in
ustrezen študijski program) (najvišje možno
število točk je 10 točk).
5. Uporaba kriterijev
Povzetek načina ocenjevanja:
Pri ocenjevanju oziroma vrednotenju je
spodnja meja, pri kateri je kandidate še možno sofinancirati, 71 od 100 možnih točk,
vendar v okviru finančnih možnosti. Izbrani
bodo tisti kandidati, ki bodo v postopku izbire ocenjeni višje. Število izbranih kandidatov

in višina odobrenih sredstev je odvisna od
skupnega števila prejetih točk (od 71 do 100
točk) in razpoložljivih sredstev.
V primeru, da ima več kandidatov isto
število točk, ima najprej prednost kandidat,
ki se vpisuje na višjo stopnjo študija, za tem
pa kandidat z višjo povprečno študijsko oceno glede na ustrezno potrdilo o ocenah.
Splošni razpisni kriteriji bodo pri presoji vlog na posameznem področju smiselno uporabljeni glede na strokovno področje. Splošni razpisni kriteriji so ovrednoteni
s točkami na ocenjevalnih listih, dostopnih
na vpogled v razpisni dokumentaciji. Najvišje možno število prejetih točk je 100, od
tega 90 točk za splošne kriterije in 10 točk
za prednostni kriterij.
Ocenjevanje vlog bo potekalo opisno
po naslednji vrednostni lestvici: vrhunsko
(96-100 točk), kakovostno (71-95 točk),
manj zadovoljivo (do 70 točk).
Strokovna komisija bo poleg izbranih
kandidatov oblikovala tudi rezervno listo
kandidatov (po prioritetnem seznamu), ki
bodo lahko prejemali štipendijo v primeru,
če se zaradi odstopa ali nepredložitve dokazil (npr. o končani predhodni stopnji izobraževanja, o sprejetju v študijski program ipd.)
katerega izmed prvotno izbranih kandidatov,
sprostijo finančna sredstva. Na rezervno listo se lahko uvrstijo kandidati, ki dosežejo
vsaj 71 točk in zaradi omejitve finančnih
sredstev niso bili izbrani v sofinanciranje.
Kandidatom z rezervne liste se dodelijo finančna sredstva po vrstnem redu, ki ga določi strokovna komisija, glede na področje,
na katerem so se sprostila sredstva in glede
na doseženo število točk. Če na tem področju ni kandidatov na rezervni listi, se sredstva lahko dodelijo tudi na drugem področju,
in sicer kandidatu z najvišjim številom doseženih točk ne glede na področje. V primeru,
da je več kandidatov z različnih področij
z enakim številom točk, pa se dodelijo na
področju z najmanj izbranimi kandidati.
6. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev razpisa JPR21-ŠTIP-2011 namenjenih
štipendiranju v letu 2011
Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za šolsko leto 2011/2012 znaša
120.000,00 EUR proračunskih sredstev do
konca leta 2011.
Ministrstvo bo izbralo kandidate po postopku, ki ga določa Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo in Pravilnik
o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa
in predvidoma do vrednosti, določene s tem
razpisom.
7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena proračunska sredstva morajo
biti porabljena v proračunskem letu 2011,
oziroma v plačilnih rokih, kot jih zahteva
Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti
2010 in 2011 (Uradni list RS, št. 96/10 in
4/11).
8. Razpisni rok: razpisni rok se prične
18. 3. 2011 in se izteče 18. 4. 2011.
9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavne obrazce za posamezno vrsto
štipendij (prijavni obrazec 1 – identifikacijski obrazec in prijavni obrazec 2 – kontrolni
obrazec),
– vzorci izjav,
– vzorec ocenjevalnega lista.
9.1 Kandidati za štipendije ki kandidirajo
na tem razpisu morajo predložiti:
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Obvezne sestavine vloge:
– izpolnjen in podpisan prijavni obrazec
1ŠTIP,
– izpolnjen in podpisan kontrolni obrazec 2ŠTIP,
– življenjepis, ki vključuje tudi motivacijsko pismo z referencami, predstavitvami,
medijskimi odzivi, bibliografijo, seznamom
del, objavami in kritikami (če obstajajo), dokazili o opravljenih praksah, terenskim delom ipd.,
– fotokopijo dokazila o končani stopnji
šolanja (z javno veljavo) pred tisto, za katero se kandidat prijavlja (s prevodom), tj. diplome oziroma magisterija. Izjemoma lahko
kandidat, ki se vpisuje na podiplomski študij,
priloži izjavo, da bo najpozneje do vključno 30. 6. 2011 predložil dokazilo o končani
stopnji šolanja (diplomo oziroma magisterij)
oziroma potrdilo o opravljeni diplomi/magisteriju, če ustrezna institucija dokazila o dokončanju študija do izteka razpisnega roka
še ni izdala,
– potrdilo šole o vseh opravljenih izpitih
z razvidnimi ocenami in izračunom povprečne ocene (kopija indeksa ni veljavna; če ni
možno pridobiti drugega dokumenta, je veljavna le, če je notarsko potrjena) oziroma
dokazilo, iz katerega je razvidna povprečna
ocena oziroma povprečna ocena in ocena
diplome/magisterija. V primerih, da se kandidat v šolskem letu 2011/2012:
– vpisuje v prvi (ali drugi) letnik podiplomskega študija, predloži ocene dodiplomskega študija z izračunano povprečno
oceno brez ocene diplome;
– vpisuje v višji letnik študija, za katerega se prijavlja, in je uspešno zaključil
najmanj en letnik, vse ocene tega študija
z izračunom povprečne ocene brez ocene
diplome oziroma pretvorbo v slovenski sistem ocenjevanja;
– vpisuje v drugo ali višje leto študija,
ki ga prijavlja, pa študij ni ocenjen z ocenami, predloži spričevalo in ocene zadnjega,
v celoti končanega študija.
Navedene ocene, ki jih bo kandidat priložil vlogi do zaključka razpisnega
roka 18. 4. 2011, bodo v postopku ocenjevanja vlog upoštevane pri ocenjevanju
kandidata.
– mnenje referenčnega strokovnjaka
s področja za katerega se kandidat prijavlja
o kandidatovem delu, dosežkih, ki ni starejše od 6 mesecev od izteka razpisnega
roka z datumom in lastnoročnim podpisom
strokovnjaka (s prevodom),
– opis študijskega programa (informacija o poteku, trajanju študija in predmetniku
z opisom temeljnih predmetov za celotni
študij), oziroma študijski program, ki ga izda
šola (s prevodom), oziroma opis študijske
teme, ki jo bo raziskal podiplomec,
– potrdilo šole o stroških morebitne letne
šolnine (s prevodom) (če ga ni mogoče pridobiti za šolsko leto za katerega se prijavlja,
pa za predhodno leto za enake študijske
pogoje),
– dokazilo o trajanju šolanja, če gre za
dodiplomski študij (s prevodom),
– dokazilo o stalnem bivališču v RS (lahko tudi fotokopija potnega lista ali osebne
izkaznice – obe strani),
– potrdilo o vpisu v šolsko leto 2011/2012
(v primeru neposrednega prehoda na doktorski študij tudi sklep o neposrednem prehodu) oziroma izjavo.
Kandidati so potrdilo o vpisu dolžni predložiti takoj, ko je to mogoče oziroma
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najkasneje do vključno 20. 10. 2011. Če se
študij prične v spomladanskem semestru,
pa najpozneje do 1. 3. 2012. V tem primeru
mora vlogi priložiti izjavo, da bo najpozneje
do vključno 20. 10. 2011 oziroma do vključno 1. 3. 2012 predložil potrdilo o vpisu.
Druge sestavine vloge so: dokazilo o objavah v znanstvenih publikacijah (dokazilo:
kopija naslovnih strani, kazala in kolofona),
dokazilo o objavah in izdajah avtorskih del,
dokazilo o opravljenih sprejemnih izpitih,
medijski odzivi, fotokopije dokazil o uspehih
in nagradah od leta 2008 (nagrade, uvrstitve, priznanja in udeležbe na državni ali
mednarodni ravni), dokazilo šole o javni veljavnosti programa, utemeljitev izbora študija, šole oziroma mentorja, pooblastilo, dokazilo o opravljenih praksah in mednarodnem
sodelovanju, ipd.
Razpisno dokumentacijo lahko kandidati
prevzamejo v razpisnem roku v vložišču ministrstva v poslovnem času (vsak ponedeljek, torek, sredo, četrtek in petek od 9. do
12. ure in v sredo od 14. do 16. ure.)
Razpisno dokumentacijo si zainteresirane osebe lahko natisnejo tudi s spletne
strani ministrstva: http://www.mk.gov.si/.
Ministrstvo v času razpisnega roka zainteresiranim na pisno zahtevo pošlje razpisno
dokumentacijo.
10. Dodatna opozorila
Vsem dokumentom v tujem jeziku (izvirniku oziroma kopiji izvirnika) obvezno priložite prevod v uradni jezik RS.
Ob prijavi navedite vse priloge, ki ste jih
priložili.
Ne pozabite podpisati prijavnih obrazcev
in izjav. Brez podpisa prijava ni veljavna.
Kandidat se na razpis lahko prijavi samo
z eno vlogo, in sicer samo za eno smer na
eni izobraževalni instituciji, sicer se vloge
zavržejo. Zavrže se tudi vloga kandidata,
ki se hkrati prijavlja na razpis sofinanciranja za štipendije podiplomskih humanističnih študijev, ki so predmet razpisa JPR22ŠTIPH-2011ali JPR23-ŠTIPD-2011.
Kandidat mora pred pričetkom prejemanja štipendije in v predpisanih rokih predložiti potrdilo o končani stopnji šolanja pred
tisto, za katero se prijavlja, in potrdilo o vpisu na izbrani študijski program. V primeru,
da bo kandidat potrdilo o končani predhodni
stopnji šolanja in potrdilo o vpisu priložil
v rokih, ki jih izjemoma predvideva razpis,
mora prijavi priložiti izjavo, ki je del razpisne
dokumentacije.
Če prijavni obrazec v polju za šolnino ni
izpolnjen ali če ni ustreznih prilog, se šteje,
da prošnja za šolnino ni bila vložena.
Če je prijavitelj izobraževanje zaključil
v tujini, kjer se ocenjevalni sistem razlikuje
od uradnega načina ocenjevanja v Republiki
Sloveniji mora preložiti tudi uradno ocenjevalno lestvico z legendo ocen, ki jo izda tuja
izobraževalna institucija, na kateri je prijavitelj zaključil izobraževanje.
Izjave, ki so del razpisne dokumentacije,
mora kandidat predložiti v primeru, da ustrezna institucija še ni izdala dokazila o dokončani predhodni stopnji šolanja ali potrdila
o vpisu in ju bo kandidat predložill najkasneje
v roku in pod pogoji, določenimi v razpisu.
Vlogi priložena dokumentacija se ne vrača.
11. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih
razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse
obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
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A) Vloga mora biti predložena glavni pisarni na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana v poslovnem
času do 18. 4. 2011 oziroma najkasneje
na ta dan oddana na pošti kot priporočena
pošiljka v zaprti ovojnici z izpisom na prednji strani: Ne odpiraj – Prijava na razpis
štipendij 2011 z oznako JPR21-ŠTIP-2011,
z obvezno oznako vrste štipendij (npr.: Š-1,
upoštevajte sedmo alinejo točke 3.1) in področja (npr. Glasbene umetnosti; glejte še
poglavje 2 tega razpisa). Na hrbtni strani
ovitka mora biti navedba vlagatelja: ime in
naslov.
B) Vloge za področje glasbe, baleta ali
plesa za podiplomski študij v tujini s pričetkom v spomladanskem semestru 2012.
Vloge za študij na področju glasbe baleta ali plesa, ki jih kandidati zaradi študija,
ki se prične v spomladanskem semestru
2012, ne morejo oddati do konca razpisnega roka, je izjemoma mogoče oddati
do 30. 9. 2011. Po točki 11B tega razpisa
sta lahko podeljeni predvidoma do dve štipendiji. Kandidati morajo v tem primeru
izpolnjevati vsa razpisna določila, tudi vse
razpisne pogoje določene pod točko 3. in
izpolnjevati razpisne kriterije pod točko 9.,
pri čemer ne veljajo izjeme glede datumov
zaključka predhodne stopnje šolanja. Torej
morajo kandidati ob prijavi predložiti dokazilo o končani predhodni stopnji študija.
Rok za oddajo potrdil o vpisu je 1. 3. 2012.
Vloga mora imeti poleg določil iz točke 11a
razpisnega besedila navedeno tudi, da gre
za prijavo na točko 11B razpisnega besedila (npr. Ne odpiraj – prijava na razpis
štipendij 2011 z oznako JPR21-ŠTIP-2011,
glasbene umetnosti, 11B).
12. Izločitev vlog
Ministrstvo bo po odpiranju iz nadaljnjega postopka izločilo oziroma zavrglo:
– vse vloge predlagateljev, ki jih ni vložila
upravičena oseba;
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog;
– vloge, ki so nepopolne.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila na
pošti oddana priporočeno do vključno 18. 4.
2011 (oziroma do vključno 30. 9. 2011 za
vloge pod točko 11B razpisnega besedila)
ali ni bila do tega dne predložena na vložišču ministrstva.
Dopolnjevanje in spreminjanje vlog je
mogoče do preteka razpisnega roka, z oznako na katero vlogo se dopolnitev nanaša.
Kandidati, ki bodo podali formalno nepopolne vloge, bodo pisno pozvani k dopolnitvi
vlog. Vloge morajo dopolniti v roku petih dni
od vročitve poziva k dopolnitvi formalno nepopolne vloge, obvezno z oznako na katero
vlogo ali del vloge se dopolnitev nanaša.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva
besedilo razpisa in razpisna dokumentacija.
Za nepopolno se šteje tudi vloga, ki je na
razpis prispela kot formalno nepopolna in
je prijavitelj ne dopolni v zahtevanem pet
dnevnem roku.
Za vlogo, ki je ni oddala upravičena oseba, se šteje vloga kandidata, ki ne izpolnjuje
pogojev pod točko 3 razpisnega besedila.
Vloge, ki izpolnjujejo vse druge razpisne
pogoje in jim je priložena ustrezna izjava ter
jih bodo prijavitelji dopolnili s:
– potrdilom o dokončani predhodni stopnji šolanja (z ustrezno povprečno oceno)
do vključno 30. 6. 2011 (izjema ne velja za
vloge pod točko 11B razpisnega besedila);

– potrdilom o vpisu za šolsko leto
2011/2012 do vključno 20. 10. 2011 oziroma
do 1. 3. 2012, če se šolanje začne v spomladanskem semestru, se bodo obravnavale
v postopku ocenjevanja vlog kot vloge, ki jih
je vložila upravičena oseba.
V primeru, da izbrani prijavitelj do omenjenih rokov ne bo predložil potrdila o dokončani stopnji šolanja s povprečno oceno,
določeno v tem razpisu; oziroma potrdila
o vpisu, se šteje, da je vlogo vložila neupravičena oseba. Za vlogo, ki je ni oddala
upravičena oseba se šteje tudi vloga pod
točko 11B razpisnega besedila, če ne gre
za podiplomski študij glasbe, baleta ali plesa, s pričetkom v spomladanskem semestru
2012.
Oddaja vloge pomeni, da predlagatelj
sprejema vse pogoje in kriterije razpisa.
13. Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil in uradne ure
Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil je Saša Jocič svetovalka II:
sasa.jocic@gov.si, ali na tel. 01/369-58-94.
Uradne ure ministrstva so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure ter v sredo od 14. do 16. ure, po telefonu in elektronskih medijih ministrstva pa vsak ponedeljek,
sredo in petek od 9. do 11. ure.
Zainteresirani kandidati lahko pogledajo
v razpisno dokumentacijo v vložišču ministrstva, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana.
14. Odpiranje vlog in strokovno ocenjevanje
Odpiranje vlog se bo začelo 20. 4. 2011.
Strokovno presojo in ocenjevanje bo strokovna komisija izvedla v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega
razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10).
Ministrstvo za kulturo
Št. 108/2011
Ob-2054/11
Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju:
MK) na podlagi 64. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni
list RS, št. 77/07 UPB1, 56/08 in 4/10) ter
v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega
poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih
programov in kulturnih projektov (Uradni list
RS, št. 43/10) in Pravilnikom o strokovnih
komisijah (Uradni list RS, št. 109/02, 25/04
in 104/05) objavlja
javni ciljni razpis
za financiranje štipendij in šolnin
s pričetkom v šolskem letu 2011/2012
za dodiplomske študije v tujini
za ustvarjalce in poustvarjalce
na področju umetnosti
(razpis, oznaka JPR23-ŠTIPD-2011)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa so štipendije s sofinanciranjem šolnine na področjih glasbene, intermedijske, uprizoritvene in vizualne umetnosti in AV kulture za dodiplomski študij
v tujini z javno veljavnostjo.
V tem razpisu uporabljeni izrazi, ki se
nanašajo na osebe in so zapisani v moški
slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni
za ženski in moški spol.
2. Osnovna pravila in področja razpisa
Razpis je namenjen nadarjenim posameznikom, ki se izobražujejo na dodiplomskem
študiju v tujini in delujejo kot ustvarjalci in
poustvarjalci na področjih umetnosti. Področja umetnosti, na katerih bodo kandidati
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za štipendijo delovali po končanem izobraževanju kot ustvarjalci ali poustvarjalci, so:
glasbene, intermedijske, uprizoritvene in vizualne umetnosti ter AV kultura.
Štipendije in deleži šolnin za se dodelijo
do konca ene stopnje študija (za največ
5 let). Štipendije in deleži šolnin se na enem
razpisu lahko podelijo za največ eno stopnjo
šolanja. Štipendisti, ki imajo že sklenjeno
pogodbo z MK za sofinanciranje v šolskem
letu 2011/2012, na tem razpisu ne morejo
ponovno kandidirati. Tudi drugi štipendisti
MK, ki še nimajo izpolnjenih pogodbenih
obveznosti iz preteklih let oziroma v skladu pogodbo še niso izpolnili pogodbenega
določila o zaključku študija, lahko dobijo štipendijo po tem razpisu samo pod pogojem,
da izpolnijo obveznosti zaključka študija, za
katerega so prejemali štipendijo in predložijo dokazilo o zaključku najkasneje do
20. 7. 2011. V primeru, da do tega datuma
ne predložijo ustreznega dokazila, se šteje,
da gre za vlogo, ki jo je oddala neupravičena oseba.
Študent ne sme v času štipendiranja MK
istočasno prejemati druge štipendije iz državnega ali občinskih proračunov RS, prav
tako ne delovne štipendije MK.
V času prejemanja štipendije morajo imeti kandidati status študenta za polni študijski
čas in torej niso v delovnem razmerju, oziroma ne opravljajo samostojne registrirane
dejavnosti, nimajo statusa samozaposlenega v kulturi, niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje
in niso upokojeni. Študent za polni študijski
čas je oseba, katere primarna dejavnost je
študij (v nadaljevanju: študent).
Višina
mesečne
štipendije
je
651,00 EUR. Ministrstvo lahko krije študentu delež šolnine do največ 50% oziroma
do največ 2.000,00 EUR. Ministrstvo lahko
sofinancira šolnino le v primeru, da je navedena v prijavi, da so priložene ustrezne
priloge (ki izkazujejo višino šolnine) in da
ne vključuje drugih stroškov. Če ustreznih
prilog ni ali če ni izpolnjen prijavni obrazec
v polju za šolnino, se šteje, da prošnja za
šolnino ni bila vložena. Štipendija se izplačuje za 12 mesecev v šolskem letu oziroma toliko mesecev v šolskem letu, kolikor
traja študij. Šolnina ne vključuje vpisnine,
stroškov nastanitve, članstva v organizacijah, literature in morebitnih drugih stroškov.
V primeru nakazila šolnine na račun štipendista, je treba dokazilo o plačilu predložiti
najkasneje do 20. 10. 2011 (izjemoma 1. 3.
2012, če se študij prične v spomladanskem
semestru), v nasprotnem primeru pravica
do morebitnega odobrenega deleža šolnine zapade.
3. Splošni pogoji za sodelovanje na razpisu
Kandidat se lahko na razpis prijavi samo
z eno vlogo, in sicer samo za eno smer na
eni izobraževalni instituciji. V primeru, da
vloži več vlog, oziroma vlogo za več študijskih smeri ali vlogo za isto študijsko smer
na več izobraževalnih ustanovah, bodo take
vloge zavržene.
Kandidati, ki se prijavljajo za štipendije
ali ki ustrezajo profilom za razpis JPR22ŠTIPH-2011 (podiplomski humanistični študiji na področju kulture, opisan v razpisu) ali
JPR21-ŠTIP-2011 (podiplomski študiji) se
na ta razpis ne morejo prijaviti.
Štipendij se ne podeljuje za absolventski
staž. Štipendij se ne podeljuje za dodiplomski študij v Republiki Sloveniji.

Prejemniki štipendije se zavežejo, da
bodo študij zaključili in da bodo po končanem šolanju delovali v Republiki Sloveniji ali
v drugih državah Evropske unije predstavljali in promovirali slovensko kulturo vsaj toliko
časa, kot so prejemali štipendijo in da bodo
o tem predložili ustrezna dokazila.
Kandidat ne sme biti starejši od 30 (letnica rojstva 1981).
Kandidat mora imeti končano najmanj
izobrazbeno stopnjo pred tisto, za katero se
prijavlja, in ta ne sme biti nižja od končane
štiriletne srednje šole s končano maturo (zaključnim izpitom), katere povprečna ocena
ni nižja od 3,0.
Kandidat mora do izteka razpisnega
roka predložiti dokazilo o opravljeni maturi in
ocene mature ter izračun povprečne ocene.
V primeru, da bo kandidat maturo opravljal
spomladi 2011 pa predloži povprečje ocen
zadnjega zaključenega letnika formalnega
izobraževanja. Pred začetkom prejemanja
štipendije pa morajo kandidati, ki so maturo
opravljali spomladi 2011 predložiti še dokazilo o uspešno opravljeni maturi z ocenami
ter izračun povprečne ocene najkasneje do
20. 7. 2011. Povprečna ocena zadnjega zaključenega letnika formalnega izobraževanja in mature ne sme biti nižja od 3,0. (Če je
kandidat zaključil že višjo stopnjo študija pa
ne sme biti nižja od povprečne ocene 8,0.)
Izjemoma lahko kandidat priloži izjavo, da bo najpozneje do vključno 20. 7.
2011 predložil dokazilo o končani stopnji
šolanja in do tega datuma predloži dokazilo
o opravljeni maturi, če ustrezna institucija
dokazila o dokončanju šolanja oziroma mature do izteka razpisnega roka še ni izdala.
Kandidat z oddajo vloge dovoljuje objavo
in obdelavo osebnih podatkov z namenom
vodenja razpisa in objave rezultatov razpisa
na spletni strani ministrstva, skladno z zakonom o dostopnosti informacij javnega značaja in zakona o varstvu osebnih podatkov.
3.1 Kandidat mora torej imeti končano
izobrazbeno stopnjo pred tisto, za katero
se prijavlja, pri čemer ta ne sme biti nižja
od končane pete stopnje, končane štiriletne
srednje šole in o tem predložiti dokazilo:
– če se vpisuje na dodiplomski študij:
maturitetno spričevalo oziroma dokazilo
o opravljenem zaključnem izpitu in izpis
ocen z izračunom povprečne ocene (ki ni
nižja od povprečne ocene 3,0), do izteka
razpisnega roka;
– če se vpisuje na dodiplomski študij in
bo maturo opravljal spomladi 2011: vse ocene in izračunano povprečje ocen zadnjega
zaključenega letnika formalnega izobraževanja (ki ni nižje od povprečne ocene 3,0),
do izteka razpisnega roka. V tem primeru
morajo vsi kandidati predložiti še dokazilo o uspešno opravljeni maturi z ocenami
in izračun povprečne ocene najkasneje do
20. 7. 2011. V primeru, da do tega datuma
ne predložijo ustreznega dokazila, se šteje,
da gre za vlogo, ki jo je oddala neupravičena oseba. (Izjemoma (izjema velja samo
v primeru izkazanega popravljanja ocen na
maturi) se lahko ta datum podaljša, če kandidat izkaže, da bo opravljal popravljanje
negativnih ocen mature v jesenskem roku –
rezultate popravljanja kandidat priloži najkasneje do 23. septembra 2011. V tem primeru
mora kandidat do 20. 7. 2011 izkazati, da
bo opravljal popravljanje negativnih ocen iz
mature v jesenskem roku. V primeru, da do
20. 7. 2011 ne predloži dokazila o uspehu
na maturi in o popravljanju negativnih ocen,
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oziroma po popravljanju v jesenskem roku
ne doseže ustreznega uspeha ali do roka
ne predloži dokazila o tem, se šteje, da
gre za vlogo, ki jo je vložila neupravičena
oseba.)
– če je kandidat končal kakšno višjo stopnjo šolanja, priloži tudi dokazilo in ocene
o tem.
3.2. Ne glede na točko 3.1 se lahko prijavijo izjemno nadarjeni kandidati s področja
glasbe, baleta in plesa, ki še nimajo zaključene pete izobrazbene stopnje. Za izjemno
nadarjene kandidate se štejejo posamezniki
z izjemnimi rezultati na področju, z nadpovprečnimi dosežki na mednarodni ravni in ki
se vpisujejo na dodiplomski študij na javnoveljavnih in referenčnih programih, kjer za
sprejem zadošča samo uspešno opravljena
avdicija oz sprejemni izpit. Dokazilo o uspešno opravljeni avdiciji in sprejemu v študijski program morajo predložiti najkasneje do
konca razpisnega roka oziroma izjemoma
v primeru, če ga institucije še ni izdala do
konca razpisnega roka priložijo vabilo oziroma prijavo na avdicijo in morajo nato najkasneje v roku 7 dni od prejema rezultatov
o tem pisno obvestiti Ministrstvo za kulturo,
oziroma je ne glede na prejšnjo določbo zadnji rok za oddajo dokazil o opravljeni avdiciji
za izjemno nadarjene 30. 9. 2011. Če kandidati ne bodo najkasneje v 7 dneh po prejetju
oziroma do 30. 9. 2011 predložili dokazila
o uspešno opravljeni avdiciji oz sprejemnem
izpitu se šteje, da gre za vlogo, ki jo je vložila
neupravičena oseba. Prijavitelji za štipendijo
za izjemno nadarjene kandidate s področja
glasbe, baleta in plesa morajo k vlogi predložiti še dokazila o izpolnjevanju pogojev iz te
točke razpisa, o upravičenosti vloge bo nato
na podlagi priložene dokumentacije (vsebinsko) odločala strokovna komisija.
3.3 Za štipendije s sofinanciranjem šolnin za študij na področjih umetnosti in AV
kulture za dodiplomski študij v tujini z javno
veljavnostjo (obrazec 1-ŠTIPD) lahko zaprosijo posamezniki:
– s statusom študenta za polni študijski
čas;
– ki se bodo izobraževali za ustvarjalce
in poustvarjalce na področju umetnosti;
– ki v času štipendiranja niso v delovnem
razmerju oz ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti, nimajo statusa samozaposlenega v kulturi, niso vpisani v evidenco
brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje in niso upokojeni;
– katerih dosedanji učni/študijski uspeh
ni nižji:
1. od povprečne ocene 3,0 oziroma
2. na vseh višjih stopnjah od povprečne
ocene brez diplome 8,0;
– ki niso starejši od 30 let (šteje letnica
rojstva 1981);
– ki sofinanciranja za isti namen še niso
prejemali;
– ki se prijavljajo za štipendijo za dodiplomski študij z javno veljavnostjo v tujini;
– s stalnim bivališčem v RS (potrdilo
o stalnem bivališču, fotokopija potnega lista
ali osebne izkaznice – obe strani);
– ki v času štipendiranja MK ne prejemajo drugih štipendij iz državnega ali občinskih
proračunov RS, prav tako ne delovne štipendije MK;
– ki so se na razpis prijavili samo z eno
vlogo, in sicer samo za eno smer, na eni
izobraževalni instituciji;
– ki v šolskem letu 2011/2012 nimajo
statusa absolventa;
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– ki se ne vpisujejo ponovno v isti letnik;
– ki imajo končano stopnjo šolanja (dokazilo), ki ni nižja od štiriletne srednje šole
in predložijo dokazilo o končani predhodni
stopnji šolanja pred tisto, za katero se prijavljajo (Izjemoma lahko dokazilo o opravljeni maturi priložijo najkasneje do 20. 7.
2011, če dokazila ustrezna ustanova še ni
izdala / oziroma ki se kot izjemno nadarjeni
(točka 3.2 razpisa) vpisujejo na šolo z javnoveljavnim programom s področja glasbe,
baleta in plesa, kjer za vpis zadostuje samo
opravljena avdicija);
– ki imajo izpolnjene obveznosti zaključka študija in predložitve diplome/magisterija/doktorata po predhodnih pogodbah o štipendiranju Ministrstva za kulturo;
– ki ne ustrezajo profilom in se ne prijavljajo hkrati za razpis JPR22-ŠTIPH-2011
(podiplomski humanistični študiji na področjih kulture, opisanih v razpisu) in JPR 21ŠTIP-2011;
– ki bodo po zaključku šolanja delovali
na področjih kulture, opisanih v razpisu.
3.4 Kandidati morajo vlogo za razpis podati tako, da so vsi podatki jasno razvidni
in podani v uradnem jeziku RS. Prevodu
obveznih prilog uradnih dokumentov (javnih
listin), dokazil (npr. o sprejetju v študijski
program, o trajanju šolanja) in priporočil pa
mora biti priložen izvirnik ali fotokopija izvirnika. Devizne vrednosti morebitnih šolnin
morajo biti preračunane v uradno valuto RS
(EUR) po paritetnem tečaju Banke Slovenije
– referenčni tečaj ECB, ki velja na dan prijave. Če je prijavitelj izobraževanje zaključil
v tujini, kjer se ocenjevalni sistem razlikuje
od uradnega načina ocenjevanja v Republiki
Sloveniji mora preložiti tudi uradno ocenjevalno lestvico z legendo ocen, ki jo izda tuja
izobraževalna institucija, na kateri je prijavitelj zaključil izobraževanje. Ocene (pridobljene v RS) na programih, kjer je ocenjevalni
sistem drugačen od uradnega načina ocenjevanja na srednješolski stopnji kandidati
pretvorijo na enotni sistem srednješolskih
ocen v Sloveniji na naslednji način: ocena 6
v oceno 2, ocena 7 v oceno 3, oceni 8 in 9
v oceno 4 in ocena 10 v oceno 5.
3.5 Izpolnjevanje splošnih razpisnih pogojev za sodelovanje na razpisu:
Izpolnjevanje splošnih pogojev ugotavlja
komisija za odpiranje vlog, ki jo za razpisano področje, izmed zaposlenih na ministrstvu, imenuje ministrica. Prijavitelji formalno nepopolnih vlog bodo pisno pozvani na
dopolnitev. Prijavitelj mora vlogo dopolniti
v petih dneh po prejemu poziva za dopolnitev, sicer se bo štela kot nepopolna. Vloga,
ki ne bo pravočasna, popolna ali je ne bo
vložila upravičena oseba, bo izločena iz nadaljnjega postopka in zavržena s sklepom
ministrice.
V primeru naknadne ugotovitve, da vloga
ne izpolnjuje katerega od splošnih pogojev,
bo pristojni uslužbenec, predlagal zavržbo
oziroma zavrnitev vloge.
Ministrstvo lahko, v primeru naknadne
ugotovitve o neizpolnjevanju splošnih pogojev, kadarkoli v postopku in tudi po že izdani
dokončni odločbi o izboru kandidata, spremeni odločitev in s kandidatom ne sklene
pogodbe (oz. se v primeru, da kandidat v rokih, določenih v razpisu, ne predloži vseh
dokazil, šteje, da je odstopil od vloge).
4. Razpisni kriteriji
4.1 Kakovost in uspešnost kandidata za
štipendije s sofinanciranjem šolnin za dodiplomske študije
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Splošni kriteriji:
– avtorska dela, nagrade in priznanja (na
mednarodni ali državni ravni; s samostojnim ali skupinskim prispevkom), uvrstitve,
dosežki, strokovna praksa, (najvišje možno
število točk je 20 točk),
– medijski odzivi, omembe odmevnost,
prepoznavnost v strokovni javnosti oziroma
kakovost, uspešnost in izvirnost kandidatovega dosedanjega delovanja na področju,
za katerega se prijavlja (najvišje možno število točk je 10 točk),
– strokovne reference, priporočila, uspešno opravljeni morebitni zahtevnejši sprejemni izpiti (najvišje možno število točk je
20 točk),
– tehtnost vsebinske obrazložitve in utemeljitve (npr. motivacijsko pismo, izbrani
študijski program, povezava med študijskim
programom in področjem delovanja ipd.)
(najvišje možno število točk je 20 točk),
– učni oziroma študijski uspeh (najvišje
možno število točk je 20 točk).
Prednostni kriterij:
– vpis v drugi ali višji letnik študija v letu
2011/2012 ali izjemno nadarjeni študenti
pod točko 3.2. (najvišje možno število točk
je 10 točk).
5. Uporaba kriterijev
Povzetek načina ocenjevanja:
Pri ocenjevanju oziroma vrednotenju je
spodnja meja, pri kateri je kandidate še možno sofinancirati, 71 od 100 možnih točk,
vendar v okviru finančnih možnosti. Izbrani
bodo tisti kandidati, ki bodo v postopku izbire ocenjeni višje. Število izbranih kandidatov
in višina odobrenih sredstev je odvisna od
skupnega števila prejetih točk (od 71 do 100
točk) in razpoložljivih sredstev.
V primeru, da ima več kandidatov isto
število točk, ima prednost kandidat z višjo
povprečno študijsko oceno glede na ustrezno potrdilo o ocenah.
Splošni razpisni kriteriji bodo pri presoji vlog na posameznem področju smiselno uporabljeni glede na strokovno področje. Splošni razpisni kriteriji so ovrednoteni
s točkami na ocenjevalnih listih, dostopnih
na vpogled v razpisni dokumentaciji. (Najvišje možno število prejetih točk je 100, od
tega 90 točk za splošne kriterije in 10 točk
za prednostni kriterij.)
Ocenjevanje vlog bo potekalo opisno
po naslednji vrednostni lestvici: vrhunsko
(96-100 točk), kakovostno (71-95 točk),
manj zadovoljivo (do 70 točk).
Strokovna komisija bo poleg izbranih
kandidatov oblikovala tudi rezervno listo
kandidatov (po prioritetnem seznamu), ki
bodo lahko prejemali štipendijo v primeru,
če se zaradi odstopa ali nepredložitve dokazil (npr. o končani predhodni stopnji izobraževanja, o sprejetju v študijski program ipd.)
katerega izmed prvotno izbranih kandidatov,
sprostijo finančna sredstva. Na rezervno listo se lahko uvrstijo kandidati, ki dosežejo
vsaj 71 točk in zaradi omejitve finančnih
sredstev niso bili izbrani v sofinanciranje.
Kandidatom z rezervne liste se dodelijo finančna sredstva po vrstnem redu, ki ga določi strokovna komisija, glede na področje,
na katerem so se sprostila sredstva in glede
na doseženo število točk. Če na tem področju ni kandidatov na rezervni listi, se sredstva lahko dodelijo tudi na drugem področju,
in sicer kandidatu z najvišjim številom doseženih točk ne glede na področje. V primeru,
da je več kandidatov z različnih področij

z enakim številom točk, pa se dodelijo na
področju z najmanj izbranimi kandidati.
6. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev razpisa JPR21-ŠTIP-2011 namenjenih
štipendiranju v letu 2011
Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za šolsko leto 2011/2012 znaša
60.000,00 EUR proračunskih sredstev do
konca leta 2011.
Ministrstvo bo izbralo kandidate po postopku, ki ga določa Zakon o uresničevanju
javnega interesa za kulturo in Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za
izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov in predvidoma do vrednosti, določene
s tem razpisom.
7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena proračunska sredstva morajo
biti porabljena v proračunskem letu 2011,
oziroma v plačilnih rokih, kot jih zahteva
Zakon o izvrševanju proračunov RS za leto
2011 in 2012 (Uradni list RS, št. 96/10 in
4/11).
8. Razpisni rok: razpisni rok se prične
18. 3. 2011 in se izteče 18. 4. 2011.
9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavne obrazce za posamezno vrsto
štipendij (prijavni obrazec 1 – identifikacijski obrazec in prijavni obrazec 2 – kontrolni
obrazec),
– vzorci izjav,
– vzorca ocenjevalnega lista.
9.1 Kandidati za štipendije za dodiplomski študij v tujini morajo predložiti:
Obvezne sestavine vloge:
– izpolnjen in podpisan prijavni obrazec
1 ŠTIPD,
– izpolnjen in podpisan kontrolni obrazec
2 ŠTIPD,
– življenjepis, ki vključuje tudi motivacijsko pismo z referencami, predstavitvami,
medijskimi odzivi, bibliografijo, seznamom
del, objavami in kritikami (če obstajajo), dokazili o opravljenih praksah, terenskim delom ipd.,
– fotokopijo dokazila o končani stopnji
šolanja (z javno veljavo) pred tisto, za katero
se kandidat prijavlja (s prevodom), tj. vsaj
mature (zaključnega izpita, diplome oziroma magisterija). Izjemoma lahko kandidat,
ki se vpisuje na dodiplomski študij priloži
izjavo, da bo najpozneje do vključno 20. 7.
2011 predložil dokazilo o končani stopnji
šolanja oziroma potrdilo o opravljeni maturi
z ocenami, če je ustrezna institucija do izteka razpisnega roka še ni izdala. Oziroma
če gre za izjemno nadarjene po točki 3. 2.
razpisnega besedila dokazilo o uspešno
opravljeni avdiciji na šoli z javnoveljavnim
programom s področja glasbe, baleta ali
plesa, kjer za vpis zadošča samo opravljena
avdicija (glejte še točko 3. 2.),
– potrdilo šole o vseh opravljenih izpitih
z razvidnimi ocenami in izračunom povprečne ocene (kopija indeksa ni veljavna; če ni
možno pridobiti drugega dokumenta, je veljavna le, če je notarsko potrjena) oziroma
dokazilo, iz katerega je razvidna povprečna
ocena oziroma povprečna ocena in ocena
mature (diplome/magisterija). V primerih, da
se kandidat v šolskem letu 2011/2012:
– vpisuje v prvi (ali drugi) letnik dodiplomskega študija, predloži spričevalo
mature (zaključnega izpita) z ocenami (ali
če morebitni vzporedni študij še poteka in
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je kandidat zaključil najmanj en letnik, lahko predloži tudi te ocene);
– vpisuje v prvi letnik dodiplomskega študija in bo maturo opravljal spomladi 2011 predloži ocene zadnjega letnika
(uspešno zaključenega) formalnega izobraževanja (tudi če se prijavlja pod točko 3.2)
in izjavo, da bo v roku predložil dokazilo
o opravljeni maturi (oziroma avdiciji, če se
prijavlja pod točko 3.2);
– vpisuje v višji letnik študija, za katerega se prijavlja, in je uspešno zaključil
najmanj en letnik (ali vzporedni študij), vse
ocene tega študija z izračunom povprečne
ocene (brez ocene diplome) oziroma pretvorbo v slovenski sistem ocenjevanja;
– vpisuje v drugo ali višje leto študija,
ki ga prijavlja, pa študij ni ocenjen z ocenami, predloži spričevalo in ocene zadnjega,
v celoti končanega študija.
Navedene ocene, ki jih bo kandidat priložil vlogi do zaključka razpisnega
roka 18. 4. 2011, bodo v postopku ocenjevanja vlog upoštevane pri ocenjevanju
kandidata.
– mnenje referenčnega strokovnjaka
s področja za katerega se kandidat prijavlja
o kandidatovem delu, dosežkih, ki ni starejše od 6 mesecev od izteka razpisnega
roka z datumom in lastnoročnim podpisom
strokovnjaka (s prevodom),
– opis študijskega programa (informacija o poteku, trajanju študija in predmetniku
z opisom temeljnih predmetov za celotni
študij), oziroma študijski program, ki ga izda
šola (s prevodom),
– dokazilo o javni veljavnosti programa
(ki ga izda šola), s prevodom,
– potrdilo šole o stroških morebitne letne
šolnine (s prevodom) (če ga ni mogoče pridobiti za šolsko leto za katerega se prijavlja,
pa za predhodno leto za enake študijske
pogoje), če kandidira tudi za šolnino,
– dokazilo o trajanju šolanja (s prevodom),
– dokazilo o stalnem bivališču v RS (lahko tudi fotokopija potnega lista ali osebne
izkaznice – obe strani),
– potrdilo o vpisu v šolsko leto 2011/2012
oziroma izjavo.
Kandidati so potrdilo dolžni predložiti takoj, ko je to mogoče oziroma najkasneje do
vključno 20. 10. 2011. Če se študij prične
v spomladanskem semestru, pa najpozneje
do 1. 3. 2012. V tem primeru mora vlogi
priložiti izjavo, da bo najpozneje do vključno 20. 10. 2011 oziroma do vključno 1. 3.
2012 predložil potrdilo o vpisu.
Druge sestavine vloge so: dokazilo
o opravljenih sprejemnih izpitih (obvezno
za prijave pod točko 3.2.) medijski odzivi,
fotokopije dokazil o uspehih in nagradah
od leta 2008 (nagrade, uvrstitve, priznanja
in udeležbe na državni ali mednarodni ravni), utemeljitev izbora študija, šole oziroma
mentorja, pooblastilo, dokazilo o opravljenih praksah in mednarodnem sodelovanju
o objavah, ipd.
Razpisno dokumentacijo lahko kandidati
prevzamejo v razpisnem roku v vložišču ministrstva v poslovnem času (vsak ponedeljek, torek, sredo, četrtek in petek od 9. do
12. ure in v sredo od 14. do 16. ure.)
Razpisno dokumentacijo si zainteresirane osebe lahko natisnejo tudi s spletne
strani ministrstva: http://www.mk.gov.si/.
Ministrstvo v času razpisnega roka zainteresiranim na pisno zahtevo pošlje razpisno
dokumentacijo.

10. Dodatna opozorila
Vsem dokumentom v tujem jeziku (izvirniku oziroma kopiji izvirnika) obvezno priložite prevod v uradni jezik RS.
Ob prijavi navedite vse priloge, ki ste jih
priložili.
Ne pozabite podpisati prijavnegih obrazcev in izjav. Brez podpisa prijava ni veljavna.
Kandidat se na razpis lahko prijavi samo
z eno vlogo, in sicer samo za eno smer
na eni izobraževalni instituciji, sicer se vloge zavržejo. Zavrže se tudi vloga kandidata, ki se hkrati prijavlja na razpis JPR22ŠTIPH-2011.ali JPR21-ŠTIP-2011.
Kandidat mora pred pričetkom prejemanja štipendije in v predpisanih rokih predložiti potrdilo o končani stopnji šolanja (z
ustreznim uspehom) pred tisto, za katero
se prijavlja, in ta ne sme biti nižja od končane štiriletne srednje šole s končano maturo (zaključnim izpitom), in potrdilo o vpisu
na izbrani študijski program. V primeru, da
bo kandidat potrdilo o končani predhodni
stopnji šolanja in potrdilo o vpisu priložil
v rokih, ki jih izjemoma predvideva razpis,
mora prijavi priložiti izjavo, ki je del razpisne
dokumentacije.
Če prijavni obrazec v polju za šolnino ni
izpolnjen ali če ni ustreznih prilog, se šteje,
da prošnja za šolnino ni bila vložena.
Če je prijavitelj izobraževanje zaključil
v tujini, kjer se ocenjevalni sistem razlikuje
od uradnega načina ocenjevanja v Republiki
Sloveniji mora preložiti tudi uradno ocenjevalno lestvico z legendo ocen, ki jo izda tuja
izobraževalna institucija, na kateri je prijavitelj zaključil izobraževanje.
Izjave, ki so del razpisne dokumentacije,
mora kandidat priložiti v primeru, da ustrezna institucija še ni izdala dokazila o dokončani predhodni stopnji šolanja ali potrdila
o vpisu in ju bo kandidat priložil najkasneje
v roku in pod pogoji, določenimi v razpisu.
Vlogi priložena dokumentacija se ne vrača.
11. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih
razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse
obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
A) Vloga mora biti predložena glavni pisarni na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana v poslovnem
času do 18. 4. 2011 oziroma najkasneje na
ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zaprti ovojnici z izpisom na prednji
strani: Ne odpiraj – Prijava na razpis štipendij 2011 z oznako JPR23-ŠTIPD-2011,
z obvezno oznako vrste štipendij (ŠTIPD)
in področja (npr. Glasbene umetnosti; glejte
še poglavje 2 tega razpisa). Na hrbtni strani
ovitka mora biti navedba vlagatelja: ime in
naslov. V primeru prijave pod točko 3.2 ali
11B je potrebno navesti tudi to.
B) Vloge za področje glasbe, baleta ali
plesa za dodiplomski študij v tujini s pričetkom v spomladanskem semestru 2012
Vloge za področje glasbe baleta ali plesa, ki jih kandidati zaradi študija, ki se prične v spomladanskem semestru 2012, ne
morejo oddati do konca razpisnega roka,
je izjemoma mogoče oddati do 30. 9. 2011.
Po točki 11B tega razpisa sta lahko podeljeni predvidoma do dve štipendiji. Kandidati
morajo v tem primeru izpolnjevati vsa razpisna določila, tudi vse razpisne pogoje določene pod točko 3.3. in izpolnjevati razpisne
kriterije pod točko 9.1, pri čemer ne veljajo

Št.

20 / 18. 3. 2011 /

Stran

563

izjeme glede datumov zaključka predhodne
stopnje šolanja, ki ne sme biti nižja od zaključene štiriletne srednje šole z maturo.
Torej morajo kandidati ob prijavi predložiti
dokazilo o končani predhodni stopnji študija.
Rok za oddajo potrdil o vpisu je 1. 3. 2012.
Vloga mora imeti poleg določil iz točke 11a
razpisa navedeno tudi, da gre za prijavo
na 11B razpisa (npr. Ne odpiraj – prijava
na razpis štipendij 2011 z oznako JPR21ŠTIP-2011, glasbene umetnosti, 11B).
12. Izločitev vlog
Ministrstvo bo po odpiranju iz nadaljnjega postopka izločilo oziroma zavrglo:
– vse vloge predlagateljev, ki jih ni vložila
upravičena oseba;
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog;
– vloge, ki so nepopolne.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila na
pošti oddana priporočeno do vključno 18. 4.
2011 (oziroma do vključno 30. 9. 2011 za
vloge pod 11B) ali ni bila do tega dne predložena na vložišču ministrstva.
Dopolnjevanje in spreminjanje vlog je
mogoče do preteka razpisnega roka, z oznako na katero vlogo se dopolnitev nanaša.
Kandidati, ki bodo podali formalno nepopolne vloge, bodo pisno pozvani k dopolnitvi
vlog. Vloge morajo dopolniti v roku petih dni
od vročitve poziva k dopolnitvi formalno nepopolne vloge, obvezno z oznako na katero
vlogo ali del vloge se dopolnitev nanaša.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva
besedilo razpisa in razpisna dokumentacija.
Za nepopolno se šteje tudi vloga, ki je na
razpis prispela kot formalno nepopolna in
je prijavitelj ne dopolni v zahtevanem pet
dnevnem roku.
Za vlogo, ki je ni oddala upravičena oseba, se šteje vloga kandidata, ki ne izpolnjuje
pogojev pod točko 3 razpisnega besedila.
Vloge, ki izpolnjujejo vse druge razpisne
pogoje in jim je priložena ustrezna izjava ter
jih bodo prijavitelji dopolnili s:
– potrdilom o dokončani predhodni stopnji šolanja (z opravljeno maturo z ustrezno
povprečno oceno) do vključno 20. 7. 2011
(izjema ne velja za vloge pod točko 11B);
oziroma potrdilom o opravljanju popravljanja
negativnih ocen na maturi v jesenskem roku
in potrdilom o uspešno opravljenem popravljanju (oziroma maturi) do 23. 9. 2011;
– potrdilom o vpisu za šolsko leto
2011/2012 do vključno 20. 10. 2011 oziroma
do 1. 3. 2012, če se šolanje začne v spomladanskem semestru, se bodo obravnavale
v postopku ocenjevanja vlog kot vloge, ki jih
je vložila upravičena oseba.
V primeru, da izbrani prijavitelj do omenjenih rokov ne bo predložil potrdila o dokončani stopnji šolanja s povprečno oceno,
določeno v tem razpisu, (uspešno opravljeni
avdiciji pod točko 3. 2); potrdilom o opravljanju popravljanja negativnih ocen na maturi
v jesenskem roku in potrdilom o uspešno
opravljenem popravljanju (oziroma maturi)
z oceno, določeno v tem razpisu, oziroma
potrdila o vpisu, se šteje, da je vlogo vložila
neupravičena oseba. Za vlogo, ki je ni oddala upravičena oseba se šteje tudi vloga
pod točko 3. 2 razpisnega besedila, če ne
ustreza pogojem in 11B razpisnega besedila, če ne gre dodiplomski študij glasbe, baleta ali plesa, s pričetkom v spomladanskem
semestru 2012.
Oddaja vloge pomeni, da predlagatelj
sprejema vse pogoje in kriterije razpisa.
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13. Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil in uradne ure
Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil je Saša Jocič svetovalka II:
sasa.jocic@gov.si ali na tel. 01/369-58-94.
Uradne ure ministrstva so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure ter v sredo od 14. do 16. ure, po telefonu in elektronskih medijih ministrstva pa vsak ponedeljek,
sredo in petek od 9. do 11. ure.
Zainteresirani kandidati lahko pogledajo
v razpisno dokumentacijo v vložišču ministrstva, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana.
14. Odpiranje vlog in strokovno ocenjevanje
Odpiranje vlog se bo začelo 20. 4. 2011.
Strokovno presojo in ocenjevanje bo strokovna komisija izvedla v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega
razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10).
Ministrstvo za kulturo
Ob-2014/11
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08
in 4/10), Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja
knjige (Uradni list RS, št. 19/09) ter Pravilnika o strokovnih komisijah Javne agencije za
knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 19/09) objavlja
javni ciljni razpis
za izbor kulturnih projektov
»Rastem s knjigo OŠ 2011 –
izvirno slovensko mladinsko leposlovno
delo vsakemu sedmošolcu«
(v nadaljevanju: JR4–RSK OŠ–2011)
1. Naziv in sedež naročnika: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Tržaška
cesta 2, Ljubljana.
2. Predmet javnega ciljnega razpisa in
razpisno področje
Predmet javnega razpisa JR4–RSK
OŠ–2011 je podpora vrhunskim ustvarjalcem s področja izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja ter dvigovanje zavesti
o pomenu branja med mladimi.
Razpis je namenjen sofinanciranju kulturnega projekta izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja.
3. Cilji javnega ciljnega razpisa
JAK bo podpirala kulturne projekte
v okviru razpisa JR4–RSK OŠ–2011 v skladu z naslednjimi cilji:
– spodbuditi dostopnost raznovrstnega,
kakovostnega in izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja,
– promovirati vrhunske domače ustvarjalce mladinskega leposlovja,
– spodbuditi motivacijo za branje pri šolarjih in njihovo obiskovanje splošnih knjižnic,
– spodbuditi izvirno ustvarjalnost na področju mladinskega leposlovja,
– motivirati založnike k večjemu vključevanju sodobnih slovenskih piscev v svoje
založniške programe za mladino,
– povečati delež izdanega izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja.
4. Okvirna vrednost javnega ciljnega razpisa in obdobje za porabo dodeljenih sredstev

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Vrednost vseh razpoložljivih sredstev,
namenjenih za predmet javnega razpisa
JR4–RSK OŠ–2011, znaša predvidoma
52.000,00 € za eno izbrano izvirno slovensko mladinsko leposlovno delo in predvidoma 23.000 odkupljenih izvodov.
JAK bo pri odkupu knjige izbranemu prijavitelju kulturnega projekta v okviru odobrenih sredstev za izbrano knjigo dodelila tudi
namenska sredstva za avtorski honorar avtorju/avtorjem (pisec in morebitni ilustrator)
ob dotisu izbranega dela, in sicer v skupni
višini predvidoma 6.000,00 € bruto na izbrano knjigo.
Dodeljena proračunska sredstva morajo
biti porabljena v proračunskem letu 2011
oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (Uradni list RS,
št. 96/10 in 4/11). JAK bo z izbranim prijaviteljem kulturnega projekta sklenila pogodbo o sofinanciranju v okviru proračunskih
možnosti.
5. Višina sofinanciranja in upravičeni
stroški
Višina sofinanciranja
JAK bo izbranemu prijavitelju v okviru
odobrenih sredstev namenila sredstva za
odkup 23.000 izvodov enega naslova izbranega izvirnega slovenskega mladinskega
leposlovnega dela ter namenska sredstva
za avtorski honorar avtorju/avtorjem (pisec
in morebitni ilustrator) ob dotisu izbranega
dela.
Upravičeni stroški
Med upravičene stroške sodijo stroški,
odobreni s strani JAK, ki so neposredno povezani z izvedbo kulturnega projekta »Rastem s knjigo OŠ 2011«, in sicer:
– avtorski honorar(ji),
– stroški tiska,
– založniška režija,
– morebitni stroški organizacije ali promocije projekta »Rastem s knjigo OŠ 2011«
v skladu z dogovorom oziroma morebitnim
naročilom JAK.
6. Pogoji za sodelovanje na javnem ciljnem razpisu JR4–RSK OŠ–2011
Prijavitelji na javnem ciljnem razpisu
JR4–RSK OŠ–2011 morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da so registrirani za opravljanje založniške dejavnosti (šifra kategorije po
Standardni klasifikaciji dejavnosti – JP58)
na področju Republike Slovenije in/ali v zamejstvu;
Dokazilo: prijavni obrazec OBR2 – Izjave
RSK OŠ
– da kandidirajo z izvirnim slovenskim
leposlovnim mladinskim delom, katerega
pisec je sodobni slovenski ustvarjalec in je
bilo prvič izdano v obdobju 2008–20111. V ta
sklop se lahko izjemoma štejejo tudi ponatisi mladinskih leposlovnih del slovenskih
piscev, ki so ponatisnjeni v tem obdobju,
posodobljeni in primerni starostni stopnji
sedmošolcev;
– da zagotavljajo odkupno ceno izvoda
knjige pri nakladi 23.000 izvodov do največ
2,00 € (z DDV);
– da so se pripravljeni pogajati o odkupni
ceni knjige, ki bo predlagana v izbor kulturnih projektov;
Dokazilo: prijavni obrazec OBR2 – Izjave
RSK OŠ
1
Za leto 2011 velja, da mora biti knjiga
že izdana do poteka roka prijave na razpis
JR4–RSK OŠ–2011, tj. do 18 . 4. 2011.
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– da za isti kulturni projekt na javni razpis JR4–RSK OŠ–2011 poda vlogo le en
prijavitelj;
Dokazilo: prijavni obrazec OBR2 – Izjave
RSK OŠ
– da ima prijavitelj poravnane vse pogodbene obveznosti do JAK iz naslova predhodnih javnih razpisov oziroma pozivov JAK;
Dokazilo: prijavni obrazec OBR2 – Izjave
RSK OŠ
– da izjavljajo, da bodo v primeru izbora
njihovega projekta ovrednotili delo avtorja
besedila/avtorja ilustracij v skladu s pogodbeno dogovorjenimi določili z JAK;
Dokazilo: prijavni obrazec OBR2 – Izjave
RSK OŠ
– da posamezni predlagatelj sodeluje
z največ štirimi izdanimi naslovi izvirnih slovenskih mladinskih leposlovnih del oziroma
njihovimi ponatisi. Vsak naslov mora biti oddan kot samostojna vloga.
7. Kriteriji za ocenjevanje vlog
Razpisni kriteriji

Možno
št. točk

KAKOVOST, USPEŠNOST, PRIMERNOST IN IZVEDLJIVOST PREDLAGANEGA PROJEKTA
literarna kakovost in izvirnost literarnega besedila

40

reference – odmevnost knjige v strokovni in širši javnosti: kritike, nagrade in druge reference

10

reference in prepoznavnost avtorja/avtorjev na področju mladinskega leposlovja – nagrade, odmevi v strokovni
javnosti

10

jezikovna odličnost – bogat jezikovni izraz in lektorska neoporečnost

10

primernost predlaganega knjižnega dela razvojni stopnji sedmošolcev

10

kakovost tehnične izvedbe – oblikovanje, kakovost tiska, papirja in vezave ter uredniškega dela

10

predvidena promocija knjige v zvezi s projektom »Rastem s knjigo OŠ 2011«

5

prednost novejših izdaj (2011, 2010 – 5 točk; 2009, 2008 – 3 točke; ponatisi (2008–2011 – 1 točka)

5

Skupno število točk

100
8. Uporaba kriterijev in povzetek načina
ocenjevanja
Strokovna komisija JAK za literarne
prireditve in razvijanje bralne kulture bo
pregledala izpolnjevanje kriterijev kakovosti, uspešnosti, primernosti in izvedljivosti predlaganega projekta ter na tej osnovi
v odkup predlagala eno delo.
Kriteriji javnega razpisa JR4–RSK
OŠ–2011 so ovrednoteni s točkami. Na javnem razpisu JR4–RSK OŠ–2011 bo izbrana
knjiga predlagatelja, ki bo v postopku izbire
ocenjena najvišje, vendar mora glede na
kriterije doseči vsaj 90 točk. Najvišje število
prejetih točk za vsako posamezno knjigo je
100 točk.
9. Dokumentacija javnega ciljnega razpisa
Dokumentacija javnega razpisa JR4–
RSK OŠ–2011 obsega:
– besedilo javnega razpisa JR4–RSK
OŠ–2011,
– prijavni obrazec OBR1 – RSK OŠ z obveznimi prilogami,
– prijavni obrazec OBR2 – Izjave RSK
OŠ,
– vzorec pogodbe o sofinanciranju kulturnega projekta »Rastem s knjigo OŠ 2011«
OBR3 – Pogodba RSK OŠ.
Dokumentacija javnega razpisa JR4–
RSK OŠ–2011 je na voljo na spletni strani
JAK, www.jakrs.si. Dokumentacijo javnega
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razpisa JR4–RSK OŠ–2011 lahko zainteresirani v roku javnega razpisa dvignejo
v glavni pisarni JAK, vsak delovnik, med
10. in 12. uro.
Prijavitelji morajo predložiti v celoti izpolnjeno naslednjo razpisno dokumentacijo:
– prijavni obrazec OBR1 – RSK OŠ z obveznimi prilogami,
– prijavni obrazec OBR2 – Izjave RSK
OŠ,
– parafiran vzorec pogodbe OBR3 – Pogodba RSK OŠ.
10. Razpisni rok in način oddaje vlog
Vloga mora biti izpolnjena pisno, na predpisanih razpisnih obrazcih in mora vsebovati
vse obvezne priloge in podatke, določene
v razpisni dokumentaciji.
Prijavitelj, ki kandidira z več vlogami v okviru javnega razpisa JR4–RSK
OŠ–2011, mora vsako vlogo poslati v svoji,
ločeni kuverti.
Prijavitelji morajo v celoti izpolnjeno pisno vlogo predložiti na naslov: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Tržaška
cesta 2, 1000 Ljubljana, do 18. 4. 2011,
oziroma najkasneje tega dne oddati na pošti
kot priporočeno pošiljko v zapečateni ovojnici z obveznim izpisom na prednji strani: Ne
odpiraj – Vloga za javni razpis JR4–RSK
OŠ–2011.
Na hrbtni strani kuverte mora biti obvezno navedba prijavitelja: uradni naziv in
naslov (sedež).
Hkrati mora biti najkasneje tega dne prijavni obrazec OBR1 – RSK OŠ poslan po
elektronski pošti v wordovem dokumentu
ali podobnem tekstnem formatu, zadeva/subject elektronskega sporočila pa naj vsebuje
ime prijavljenega projekta, in sicer na elektronski naslov: rsk.os@jakrs.si.
Rok za zbiranje vlog prične teči na dan
objave javnega razpisa JR4–RSK OŠ–2011
v Uradnem listu RS, dne 18. 3. 2011 in traja
do izteka zadnjega dne roka za oddajo vlog,
ki je 18. 4. 2011.
Vloga je vložena pravočasno, če jo JAK
prejme, preden se izteče rok za oddajo vloge. Če se vloga pošlje priporočeno po pošti,
se za dan, ko JAK prejme vlogo, šteje dan
oddaje na pošto. Vlogo je možno oddati
osebno na naslovu JAK, vsak delavnik, med
10. in 12. uro.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji javnega razpisa JR4–RSK OŠ–2011.
Nepravočasno oddane vloge bodo izločene iz nadaljnje obravnave s sklepom
o zavrženju (peti odstavek 117. člena v povezavi s tretjim odstavkom 100. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za
kulturo – Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1,
56/08 in 4/10).
Prijavitelji, ki ne bodo izpolnjevali splošnih in posebnih pogojev, določenih v javnem razpisu JR4–RSK OŠ–2011, bodo kot
neupravičene osebe izločeni iz nadaljnje
obravnave s sklepom o zavrženju (peti odstavek 117. člena v povezavi s tretjim odstavkom 100. člena Zakona o uresničevanju
javnega interesa za kulturo – Uradni list RS,
št. 77/07 – UPB1, 56/08 in 4/10).
11. Način obravnavanja vlog in odločanje
o izboru
Vloge, prispele na javni razpis JR4–RSK
OŠ–2011, bo pregledovala odpiralna komisija JAK.
Vloge neupravičenih oseb bodo izločene
iz nadaljnje obravnave s sklepom o zavrženju (peti odstavek 117. člena v poveza-
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vi s tretjim odstavkom 100. člena Zakona
o uresničevanju javnega interesa za kulturo
– Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08
in 4/10).
JAK bo prijavitelje, katerih vloge bodo
formalno nepopolne, pozvala, da jih v roku
petih dni dopolnijo. Če prijavitelji ne bodo
dopolnili formalno nepopolnih vlog v zahtevanem roku, bodo vloge s sklepom o zavrženju izločene iz nadaljnje obravnave (šesti
odstavek 117. člena v povezavi s tretjim odstavkom 100. člena Zakona o uresničevanju
javnega interesa za kulturo – Uradni list RS,
št. 77/07 – UPB1, 56/08 in 4/10).
Pravočasne in popolne vloge ter vloge
upravičenih oseb bodo predložene v obravnavo pristojni strokovni komisiji JAK.
O dodelitvi sredstev bo na podlagi poročila pristojne strokovne komisije odločil
direktor JAK z odločbo o sofinanciranju kulturnega projekta RSK OŠ 2011.
12. Dodatne informacije: dodatne informacije so na voljo na spletni strani JAK,
www.jakrs.si, na elektronskem naslovu
gp.jakrs@jakrs.si oziroma pri strokovni
svetovalki JAK, vsak delavnik, med 10. in
12. uro: Tjaša Urankar, tel. 01/369-58-25,
tjasa.urankar@jakrs.si.
13. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: JAK bo prijavitelje o izidih javnega razpisa obvestila najkasneje v dveh mesecih
po zaključku odpiranja vlog, ki se bo pričelo
5. 5. 2011.
Javna agencija za knjigo
Republike Slovenije
Št. 27/11
Ob-2051/11
Na podlagi določb Uredbe Sveta (ES)
št. 1083/2006/ES z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in
Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe
(ES) št. 1260/1999/ES (UL L št. 210 z dne
31. 7. 2006, str. 25, z vsemi spremembami, v nadaljevanju: Uredba 1083/2006/ES),
Uredbe (ES) št. 1081/2006/ES Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006
o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1784/1999/ES
(UL L št. 210 z dne 31. 7. 2006, str. 12,
z vsemi spremembami, v nadaljevanju:
Uredba 1081/2006/ES), Uredbe Komisije
(ES) št. 1828/2006/ES z dne 8. decembra
2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah
o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu (UL L št. 371 z dne 27. 12.
2006, str. 1, z vsemi spremembami, v nadaljevanju: Uredba 1828/2006/ES), Zakona
o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 127/06, 14/07,
109/08, 49/09, 38/10 in 107/10), Proračuna
Republike Slovenije za leto 2011 in 2012
(Uradni list RS, št. 96/10), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za
leti 2011 in 2012 (Uradni list RS, št. 96/10
in 4/11), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 50/07, 114/07 in 61/08), Uredbe
o izvajanju postopkov pri porabi sredstev
evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013
(Uradni list RS, št. 17/09, 40/09, 3/10,
31/10 in 79/10), Nacionalnega strateškega referenčnega okvira 2007–2013, št. CCI
2007SI16UNS001 z dne 18. 6. 2007, Operativnega programa razvoja človeških virov
za obdobje 2007–2013, št. CCI 2007 SI 051

PO 001 z dne 21. 11. 2007, Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., in
65/09 – popr.), Zakona o višjem strokovnem
izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04), Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06), Poslovnega
načrta Javnega sklada Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije za leto 2010,
Odločbe št. OP RČV 3/2/02-0-MŠŠ o dodelitvi sredstev za program Sofinanciranje
spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v letih
2010, 2011, 2012 in 2013, z dne 9. 9. 2010,
in na podlagi Odločbe o spremembi odločbe št. OP RČV 3/2/02-1-MŠŠ, z dne 21. 12.
2010, ter na podlagi Odločbe o spremembi
odločbe št. OP RČV 3/2/02-2-MŠŠ z dne
2. 3. 2011 Javni sklad Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22,
1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje spodbud
delodajalcem za izvajanje praktičnega
usposabljanja z delom
po izobraževalnih programih
za pridobitev izobrazbe v šolskem
oziroma študijskem letu 2010/2011
1. Ime oziroma sedež posredniškega telesa oziroma naročnika in izvajalca javnega
razpisa, ki izvede vse postopke, potrebne za
dodelitev sredstev
Naročnik: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju:
sklad).
2. Predmet javnega razpisa (aktivnosti
ali nameni, razvojna prioriteta, prednostna
usmeritev)
Javni razpis delno financira Evropska
unija, in sicer iz Evropskega socialnega
sklada. Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov
za obdobje 2007–2013, 3. razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.2 Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo
in življenje v družbi, temelječi na znanju.
Namen razpisa je spodbujanje vključevanja delodajalcev v izvajanje praktičnega
usposabljanja z delom po izobraževalnih
programih za pridobitev izobrazbe v šolskem
oziroma študijskem letu 2010/2011.
Cilj razpisa je sofinanciranje izvedbe praktičnega usposabljanja z delom na
ustrezno opremljenih učnih mestih za dijake, ki imajo sklenjene individualne ali
kolektivne učne pogodbe o praktičnem
usposabljanju z delom ter študente višjih
strokovnih šol, ki imajo sklenjene pogodbe o praktičnem izobraževanju. Za dosego
tega cilja je potrebno aktivno vključevanje
poklicnih in strokovnih šol kot nosilcev izobraževanja in organizatorjev praktičnega
usposabljanja z delom.
Predmet razpisa je sofinanciranje stroška plače mentorja in nagrade dijaka oziroma študenta višje šole. Ti stroški nastanejo,
ko delodajalci izvajajo aktivnosti praktičnega
usposabljanja z delom za dijake oziroma
z izvajanjem praktičnega izobraževanja za
študente. Za pomoč pri izvedbi programa
se del spodbud nameni tudi šoli, v kateri
je dijak ali študent vpisan v zaključni letnik.
Šola prejme sredstva za usmerjanje, obveščanje in koordinacijo delodajalcev ter ad-
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ministrativno-tehnično podporo pri pripravi
dokumentacije za prijavo na ta javni razpis.
Povrnitev dela stroškov delodajalcem za
izvajanje praktičnega usposabljanja z delom
se kot spodbuda dodeli z namenom, da delodajalci sklepajo individualne ali kolektivne
učne pogodbe v poklicnem, srednjem strokovnem in višjem strokovnem izobraževanju
ter da zagotavljajo učna oziroma študijska
mesta. Ministrstvo za šolstvo in šport je 5. 8.
2010 sprejelo Metodologijo za določitev višine zneska spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom
št. 54450-15/2010/3 in spremembo Metodologije 10. 2. 2011 št. 54450-15/2010/16
ter v njej opredelilo minimalne stroške plače mentorja in nagrade dijaka oziroma študenta, ki jih ima delodajalec z izvajanjem
praktičnega usposabljanja z delom oziroma
praktičnega izobraževanja.
Skladno z navedeno metodologijo
je predvidena višina spodbude:
– med 550,00 EUR in 1.250,00 EUR na
dijaka v triletnem srednjem poklicnem izobraževanju oziroma v sorazmernem deležu
glede na število tednov po programu, če je
posamezni delodajalec izvedel vsaj tri tedne
praktičnega usposabljanja z delom;
– med 380,00 EUR in 700,00 EUR na
dijaka v štiriletnem srednjem strokovnem
izobraževanju, ki ima določeno praktično
usposabljanje z delom v višini najmanj 8
tednov (med 190,00 EUR in 350,00 EUR
na letnik);
– med 190,00 EUR in 350,00 EUR na
dijaka v štiriletnem srednjem strokovnem
izobraževanju, ki ima določeno praktično
usposabljanje z delom v višini najmanj 4
tedne (med 95,00 EUR in 175,00 EUR na
letnik);
– in med 800,00 EUR in 1.250,00 EUR
na študenta v višjem strokovnem izobraževanju (med 400,00 EUR in 625,00 EUR
na letnik).
3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Šola in delodajalec, za katerega šola pošlje vlogo na javni razpis, nastopata kot soprijavitelja. Vlogo na javni razpis odda šola
skladno z razpisno dokumentacijo.
Pogoji, ki jih morata izpolnjevati šola in
delodajalec:
– sta na dan prijave registrirana za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji;
– nista v postopku prisilne poravnave,
stečajnem postopku ali likvidacijskem postopku oziroma nista v postopku prenehanja
samostojne dejavnosti;
– imata na dan podpisa izjave poravnane
vse davke, prispevke in druge dajatve, določene z zakonom;
– šola oziroma delodajalec ali odgovorna
oseba šole oziroma delodajalca nista bila
pravnomočno obsojena zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem, ki so opredeljena
v Kazenskem zakoniku Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 55/08, 66/08);
– sta finančno in poslovno sposobna izvesti razpisane vsebine;
– se strinjata z uporabo osebnih podatkov mentorjev, dijakov in študentov za namene dokazovanja upravičenih stroškov, za
kar sta si dolžna pridobiti ustrezno soglasje
teh oseb;
– nista prejela niti nista v postopku za
pridobitev drugih javnih sredstev financiranja, vključno s sredstvi Evropske unije, za
stroške, ki so predmet tega javnega razpisa, s katerimi bi skupaj s spodbudo presegli

skupne stroške praktičnega usposabljanja
z delom oziroma praktičnega izobraževanja
za posamezno prijavljeno osebo;
– delodajalec, pri katerem se dijak ali
študent praktično usposablja z delom oziroma praktično izobražuje, in šola, kjer je
isti dijak ali študent vpisan v zaključni letnik,
morata biti dve različni pravni osebi, razen
v primeru kmetijskih šol, ki za svoje dijake
in študente izvajajo praktično usposabljanje
z delom oziroma praktično izobraževanje na
svojih šolskih posestvih;
– dijaki in študenti, za katere delodajalec
izvaja oziroma je izvajal praktično usposabljanje z delom oziroma praktično izobraževanje, morajo biti v šolskem oziroma študijskem letu 2010/2011 vpisani v zaključni
letnik programa, v okviru katerega so se
praktično usposabljali.
Kot dokazilo o izpolnjevanju zadnjega
pogoja se mora v vlogi predložiti sklenjena
učna pogodba med dijakom in delodajalcem
oziroma pogodba o praktičnem izobraževanju za višješolske študente. V primeru
sklenjenih kolektivnih učnih pogodb oziroma
pogodb o praktičnem izobraževanju se mora
vlogi priložiti ustrezno dokazilo, iz katerega
je razvidna prijavljena oseba in delodajalec, pri katerem ta oseba opravlja praktično
usposabljanje z delom oziroma praktično
izobraževanje, ter čas trajanja praktičnega
usposabljanja z delom oziroma praktičnega izobraževanja (npr. aneks k pogodbi ali
napotnica šole o napotitvi prijavljene osebe
k izbranemu delodajalcu).
Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati
šola, ki kandidira na javnem razpisu:
– je registrirana za opravljanje izobraževalne dejavnosti in izvaja poklicno in srednje
oziroma višje strokovno izobraževanje.
Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati
delodajalec:
– razpolaga z zadostnimi kadrovskimi in
tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo praktičnega usposabljanja z delom oziroma praktičnega izobraževanja;
– je oziroma zagotavlja prijavljeni(-m)
osebi(-am) plačilo v skladu s predpisi (plačilo nagrade dijakom oziroma študentom na
osnovi individualne ali kolektivne učne pogodbe za dijake in pogodbe o praktičnem
izobraževanju, sklenjene s študenti);
– je prijavljeni(-m) osebi(-am) dodelil
mentorja;
– delodajalec, ki praktično izobražuje izrednega študenta, lahko kandidira na tem
razpisu, če z izrednim študentom v času
opravljanja praktičnega izobraževanja nima
sklenjene pogodbe o zaposlitvi in če šola
študentu, ki izredno študira, ni skrajšala
s študijskim programom določenega obsega
praktičnega izobraževanja.
Izpolnjevanje nekaterih od zgoraj navedenih pogojev bosta šola in delodajalec
potrdila z izjavama, ki sta del razpisne dokumentacije.
Poleg navedenih pogojev mora delodajalec izpolnjevati tudi naslednje pogoje, ki
se nanašajo na izobraževalni program prijavljene osebe:
1. Delodajalec na osnovi individualne ali
kolektivne učne pogodbe izvaja oziroma je
izvedel praktično usposabljanje z delom za
dijaka, ki je v šolskem letu 2010/2011 vpisan
v 3. letnik triletnega programa srednjega
poklicnega izobraževanja, za katerega je
določen obseg praktičnega usposabljanja
z delom v obsegu najmanj 912 ur oziroma
24 tednov, kot sledi:
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– pretežni obseg praktičnega usposabljanja z delom (najmanj 18 tednov) je oziroma bo v celoti izveden v šolskem letu
2010/2011, ko je dijak v 3. letniku, ostali del
praktičnega usposabljanja z delom pa je bil
izveden v šolskem letu 2009/2010 oziroma
2008/2009, ko je bil dijak v 2. oziroma 1.
letniku.
Smiselno se upošteva letnike, ko je dijak
ponavljal, vendar le do vključno šolskega
leta 2008/2009.
V primeru, da je dijak opravljal praktično
usposabljanje z delom pri več različnih delodajalcih in je vsak delodajalec izvedel vsaj
3 tedne praktičnega usposabljanja z delom,
se spodbuda sorazmerno razdeli.
2. Delodajalec na osnovi individualne ali
kolektivne učne pogodbe izvaja oziroma je
izvedel praktično usposabljanje z delom za
dijaka, ki je v šolskem letu 2010/2011 vpisan
v 4. letnik štiriletnega programa srednjega
strokovnega izobraževanja, za katerega je
določen obseg praktičnega usposabljanja
z delom v obsegu najmanj 8 tednov, kot
sledi:
– celoten obseg praktičnega usposabljanja z delom (najmanj 8 tednov) bo v celoti
izveden v šolskem letu 2010/2011, ko je
dijak v 4. letniku;
– celoten obseg praktičnega usposabljanja z delom (najmanj 8 tednov) je bil v celoti
izveden v šolskem letu 2009/2010, ko je bil
dijak v 3. letniku, in se v 4. letniku praktično usposabljanje ne izvaja oziroma se ni
izvajalo;
– celoten obseg praktičnega usposabljanja z delom (najmanj 8 tednov) je bil v celoti
izveden v šolskem letu 2008/2009, ko je
bil dijak v 2. letniku, in se v 3. in 4. letniku
praktično usposabljanje ne izvaja oziroma
se ni izvajalo;
– del praktičnega usposabljanja z delom je/bo izveden v šolskem letu 2010/2011,
ko je dijak v 4. letniku, ostali del praktičnega usposabljanja z delom pa je bil izveden v šolskem letu 2009/2010 oziroma
2008/2009, ko je bil dijak v 3. oziroma 2.
letniku;
– del praktičnega usposabljanja z delom
je bil izveden v šolskem letu 2009/2010, ko
je bil dijak v 3. letniku, ostali del praktičnega usposabljanja z delom pa je bil izveden
v šolskem letu 2008/2009, ko je bil dijak v 2.
letniku, in se v 4. letniku praktično usposabljanje ne izvaja oziroma se ni izvajalo;
– del praktičnega usposabljanja z delom
(najmanj 4 tedne) je bil izveden v šolskem
letu 2008/2009, ko je bil dijak v 2. letniku, in
se v 3. in 4. letniku praktično usposabljanje
z delom ne izvaja oziroma se ni izvajalo.
Smiselno se upošteva letnike, ko je dijak
ponavljal, vendar le do vključno šolskega
leta 2008/2009.
V primeru, da je dijak opravljal praktično
usposabljanje z delom pri dveh različnih delodajalcih in je vsak delodajalec izvedel vsaj
4 tedne praktičnega usposabljanja z delom,
se spodbuda sorazmerno razdeli.
3. Delodajalec na osnovi individualne ali
kolektivne učne pogodbe izvaja oziroma je
izvedel praktično usposabljanje z delom za
dijaka, ki je v šolskem letu 2010/2011 vpisan
v 4. letnik štiriletnega programa srednjega
strokovnega izobraževanja, za katerega je
določen obseg praktičnega usposabljanja
z delom v obsegu najmanj 4 tednov, kot
sledi:
– celoten obseg praktičnega usposabljanja z delom (najmanj 4 tedni) bo v celoti iz-
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veden v šolskem letu 2010/2011, ko je dijak
v 4. letniku;
– celoten obseg praktičnega usposabljanja z delom (najmanj 4 tedni) je bil v celoti
izveden v šolskem letu 2009/2010, ko je bil
dijak v 3. letniku, in se v 4. letniku praktično usposabljanje ne izvaja oziroma se ni
izvajalo;
– celoten obseg praktičnega usposabljanja z delom (najmanj 4 tedni) je bil v celoti
izveden v šolskem letu 2008/2009, ko je
bil dijak v 2. letniku, in se v 3. in 4. letniku
praktično usposabljanje ne izvaja oziroma
se ni izvajalo;
– del praktičnega usposabljanja z delom je/bo izveden v šolskem letu 2010/2011,
ko je dijak v 4. letniku, ostali del praktičnega usposabljanja z delom pa je bil izveden v šolskem letu 2009/2010 oziroma
2008/2009, ko je bil dijak v 3. oziroma 2.
letniku;
– del praktičnega usposabljanja z delom
je bil izveden v šolskem letu 2009/2010, ko
je bil dijak v 3. letniku, ostali del praktičnega usposabljanja z delom pa je bil izveden
v šolskem letu 2008/2009, ko je bil dijak v 2.
letniku, in se v 4. letniku praktično usposabljanje ne izvaja oziroma se ni izvajalo;
– del praktičnega usposabljanja z delom
(najmanj 2 tedna) je bil izveden v šolskem
letu 2008/2009, ko je bil dijak v 2. letniku, in
se v 3. in 4. letniku praktično usposabljanje
z delom ne izvaja oziroma se ni izvajalo.
Smiselno se upošteva letnike, ko je dijak
ponavljal, vendar le do vključno šolskega
leta 2008/2009.
V primeru, da je dijak opravljal praktično
usposabljanje z delom pri dveh različnih delodajalcih in je vsak delodajalec izvedel vsaj
2 tedna praktičnega usposabljanja z delom,
se spodbuda sorazmerno razdeli.
4. Delodajalec na osnovi sklenjene pogodbe s študentom in višjo strokovno šolo
izvaja oziroma je izvedel praktično izobraževanje za študenta, ki je v študijskem letu
2010/2011 vpisan v 2. letnik programa višjega strokovnega izobraževanja, za katerega
je določen obseg praktičnega izobraževanja
v obsegu najmanj 800 ur (oziroma 20 tednov), kot sledi:
– praktično izobraževanje je bilo izvedeno v obsegu vsaj 80 odstotkov od obsega, predpisanega s programom;
– del praktičnega izobraževanja (najmanj 320 ur) je bil izveden v študijskem
letu 2010/2011, ko je bil študent v 2. letniku,
ostali del praktičnega izobraževanja pa je bil
izveden v študijskem letu 2009/2010, ko je
bil študent v 1. letniku.
Smiselno se upošteva letnike, ko je študent ponavljal, vendar le do vključno študijskega leta 2008/2009.
V primeru, da je študent opravljal praktično izobraževanje pri dveh različnih delodajalcih in je vsak delodajalec izvedel vsaj 320
ur praktičnega izobraževanja, se spodbuda
sorazmerno razdeli.
Šola lahko odda več vlog, pri čemer ne
sme večkrat uveljavljati spodbude za istega
dijaka/študenta za isto šolsko/študijsko leto
pri istem delodajalcu. Kolikor je možno, naj
šola v eni vlogi uveljavlja vse spodbude za
posameznega delodajalca. Zavodi, ki so organizirani v šolske centre, oddajo vlogo na
ravni zavoda in ne na ravni organizacijske
enote.
Izbrane bodo vse vloge, ki bodo izpolnjevale razpisne pogoje in bodo oddane skladno z razpisom in razpisno dokumentacijo.
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4. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za javni razpis
Javni razpis delno financira Evropska
unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013,
3. razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne
usmeritve 3.2 Izboljšanje usposobljenosti
posameznika za delo in življenje v družbi,
temelječi na znanju.
Okvirna višina sredstev, ki bodo na razpolago za ta javni razpis, znaša skupaj
3.891.436,90 EUR.
5. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva, ter roki, če
je predvideno zaporedno dodeljevanje sredstev
Skupna vrednost sredstev za razpis znaša 3.891.436,90 EUR, od tega:
– 3.307.721,36 EUR s P.P. 6894 – Usposabljanje ljudi za gospodarstvo v poklicnem
in strokovnem izobraževanju – EU udeležba
(85%) in
– 583.715,54 EUR s P.P. 6947 – Usposabljanje ljudi za gospodarstvo v poklicnem
in strokovnem izobraževanju – slovenska
udeležba (15%).
Okvirna sredstva tega javnega razpisa
bodo predvidoma porabljena v proračunskem letu 2011.
6. Razmerje med sredstvi na postavkah
namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za
sofinanciranje kohezijske politike
Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko: 85%.
Sredstva na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike:
15%.
7. Delež prispevka Skupnosti v celotnih
upravičenih javnih izdatkih
Delež prispevka Skupnosti je 85%.
8. Upravičeni stroški, specifikacija dokazil za izkazovanje stroškov in metoda za
njihov izračun
Ministrstvo za šolstvo in šport je 5. 8.
2010 sprejelo Metodologijo za določitev višine zneska spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom
št. 54450-15/2010/3 in spremembo Metodologije 10. 2. 2011 št. 54450-15/2010/16
ter v njej opredelilo minimalne stroške plače
mentorja in nagrade dijaka oziroma študenta, ki jih ima delodajalec z izvajanjem praktičnega usposabljanja z delom in praktičnega izobraževanja.
Skladno z navedeno metodologijo
je predvidena višina spodbude:
– med 550,00 EUR in 1.250,00 EUR na
dijaka v triletnem srednjem poklicnem izobraževanju oziroma v sorazmernem deležu
glede na število tednov po programu, če je
posamezni delodajalec izvedel vsaj tri tedne
praktičnega usposabljanja z delom;
– med 380,00 EUR in 700,00 EUR na
dijaka v štiriletnem srednjem strokovnem
izobraževanju, ki ima določeno praktično
usposabljanje z delom v višini najmanj 8
tednov (med 190,00 EUR in 350,00 EUR
na letnik);
– med 190,00 EUR in 350,00 EUR na
dijaka v štiriletnem srednjem strokovnem
izobraževanju, ki ima določeno praktično
usposabljanje z delom v višini najmanj 4
tedne (med 95,00 EUR in 175,00 EUR na
letnik);
– in med 800,00 EUR in 1.250,00 EUR
na študenta v višjem strokovnem izobra-

ževanju (med 400,00 EUR in 625,00 EUR
na letnik).
Vsaka dodeljena spodbuda se izplača delodajalcu, in sicer zmanjšana za 50,00 EUR,
ki se nakažejo šoli, v kateri je dijak ali študent vpisan v zaključni letnik. Za praktično
usposabljanje z delom oziroma praktično
izobraževanje se lahko spodbuda za prijavljeno osebo dodeli več delodajalcem v sorazmernih deležih, pri čemer spodbuda za
šolo ne more presegati 50,00 EUR.
Dokončna višina spodbude za posamezno šolsko oziroma študijsko leto je odvisna
od števila prijav na razpis in jo s posebnim
sklepom določi minister za šolstvo in šport.
Kmetijske šole, ki hkrati nastopajo kot izvajalec in vlagatelj, niso upravičene do dela
spodbude, ki je po sprejeti Metodologiji namenjena šoli za usmerjanje, obveščanje in
koordinacijo delodajalcev ter administrativno-tehnično podporo pri pripravi dokumentacije za prijavo na javni razpis.
Za vsako sofinancirano izvedbo usposabljanja mora šola, v kateri je dijak ali študent vpisan v zaključni letnik, najkasneje do
20. 9. 2011 skladu predložiti:
– zahtevek za sofinanciranje šole,
– zahtevek za sofinanciranje delodajalca,
– potrdilo šole o opravljenem praktičnem
usposabljanju z delom pri delodajalcu oziroma praktičnem izobraževanju za dijaka
ali študenta.
Šole bodo za uveljavljanje posamezne
spodbude poleg svojega zahtevka za sofinanciranje poslale tudi zahtevek delodajalca
oziroma več delodajalcev.
Šole naj za uveljavljanje spodbude za
enega delodajalca istočasno pošljejo vse
zahtevane dokumente.
Spodbuda, katere višina je določena
s sklepom ministra, pristojnega za šolstvo
in šport, je upravičen strošek operacije in se
dokazuje z obema zahtevkoma za sofinanciranje ter s potrdilom šole o opravljenem
praktičnem usposabljanju z delom oziroma
praktičnem izobraževanju pri delodajalcu.
Sredstva bodo izbranim soprijaviteljem
izplačana na podlagi sklenjenih pogodb in
najkasneje v 120 dneh od predložitve popolnih zahtevkov za sofinanciranje ter potrdil
šol o izvedenem praktičnem usposabljanju
z delom oziroma praktičnem izobraževanju,
ki jih šola naslovi na sklad.
9. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o programu
Soprijavitelja (šola in delodajalec) morata hraniti vso dokumentacijo o programu
najmanj do 31. 12. 2020.
10. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije skladu, posredniškemu telesu,
organu upravljanja, organu za potrjevanje,
revizijskemu organu ter drugim nadzornim
organom
Soprijavitelja (šola in delodajalec) bosta
morala omogočiti tehnični, administrativni in
finančni nadzor nad izvajanjem praktičnega
usposabljanja z delom oziroma praktičnega
izobraževanja, katerega sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega
javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani Javnega sklada RS za razvoj kadrov in
štipendije, Ministrstva za šolstvo in šport,
pristojnih organov Republike Slovenije in
s strani pristojnih organov Evropske skupnosti (v nadaljevanju: nadzorni organi).
Soprijavitelja (šola in delodajalec) bosta
morala nadzornim organom predložiti vse
dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov
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sofinanciranega praktičnega usposabljanja
z delom oziroma praktičnega izobraževanja.
V povezavi z omenjenim bosta soprijavitelja
morala v primeru kontrole na kraju samem
omogočiti vpogled v računalniške programe,
listine in postopke.
11. Zagotavljanje enakih možnosti
V javnem razpisu je zagotovljena enakost med spoloma in preprečena vsakršna
diskriminacija v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti, in s 16. členom Uredbe 1083/2006/ES.
Delodajalec mora pri izbiri dijaka ali študenta za izvajanje praktičnega usposabljanja
z delom oziroma praktičnega izobraževanja
po izobraževalnih programih za pridobitev
izobrazbe upoštevati in zagotavljati enakost
med spoloma.
12. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Soprijavitelja (šola in delodajalec) se zavezujeta k varovanju osebnih podatkov in
poslovnih skrivnosti, pridobljenih tekom izvajanja projekta, v skladu z Zakonom o varstvu
osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1, Uradni
list RS, št. 94/07), Zakonom o gospodarskih
družbah (Uradni list RS, št. 42/06, 60/06 –
popravek, 26/07, 33/07, 67/07, 10/08, 68/08
in 65/09 – uradno prečiščeno besedilo) in
37. členom Uredbe 1828/06/ES.
13. Roki, do katerih morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev
Rok za oddajo vlog je 4. maj 2011.
Vlogo na javni razpis pošlje šola na Javni
sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov
in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana.
Vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici, označeni s polnim nazivom in naslovom
šole ter vidno oznako »Ne odpiraj – vloga na
Javni razpis – PUD 2010/2011«.
V primeru poziva na dopolnitev vloge
morajo biti te označene s polnim nazivom in
naslovom šole ter vidno oznako »Ne odpiraj – dopolnitev vloge na Javni razpis – PUD
2010/2011«.
Vloge se lahko pošljejo po pošti ali se
oddajo tudi osebno v vložišču sklada v času
uradnih ur, in sicer v ustrezno označeni in
zaprti ovojnici.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila na pošto s priporočeno pošiljko oddana najkasneje zadnji dan roka za
oddajo vlog.
Kolikor bo šola poslala vlogo prek pošte
z navadno poštno pošiljko, se šteje, da je
vloga prispela pravočasno, če je prispela
v vložišče sklada najkasneje zadnji dan roka
za oddajo vlog.
Odpirale se bodo samo v roku dostavljene, pravilno označene ovojnice, ki vsebujejo vloge, in sicer v vrstnem redu, kot so
bile predložene. Nepravilno označene ovojnice, ki vsebujejo vloge, in vloge, prispete
po roku za oddajo vlog, bodo s sklepom
zavržene.
14. Datum odpiranja vlog za dodelitev
sredstev
Odpiranje vlog se bo začelo 5. 5. 2011
ob 10. uri v prostorih sklada. Zaradi pričakovanega velikega števila vlog odpiranje ne bo
javno. Za odpiranje vlog je zadolžena strokovna komisija, imenovana s strani sklada.
Komisija je najmanj tričlanska, sestavljajo
jo predsednik in najmanj dva člana. V primeru odsotnosti predsednika ga lahko nadomesti podpredsednik.
Na odpiranju vlog člani strokovne komisije ugotavljajo popolnost vlog. Vlagatelja, katerega vloga je nepopolna, komisija pozove,
da jo dopolni v roku 8 dni od prejema pozi-

va. Vloge, ki jih vlagatelj ne dopolni v skladu s pozivom za dopolnitev vloge, komisija
s sklepom zavrže.
15. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa
Šole bodo o izidu javnega razpisa obveščene najkasneje v roku 60 dni po prejemu
vseh popolnih vlog. Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni
na spletnih straneh sklada, kjer bo istočasno
objavljen tudi sklep Ministrstva za šolstvo in
šport o končni višini spodbude delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja
z delom za dijake in izvajanje praktičnega
izobraževanja za študente. Izbranim šolam
bo sklad posredoval sklepe o izboru in jih
pozval k podpisu pogodbe. S prejetim sklepom šola seznani delodajalca, ki ima prav
tako kot šola možnost pritožbe. Pogodbe
so tripartitne, sklenjene med skladom, šolo
in delodajalcem kot izvajalcem praktičnega
usposabljanja z delom oziroma praktičnega
izobraževanja. Če sklad ne prejme podpisane pogodbe v roku 8 delovnih dni od prejema poziva, se šteje, da je vloga umaknjena. Vlagatelje popolnih vlog, ki ne ustrezajo
pogojem za izbor, se v predpisanem roku
obvesti o odločitvi, da njihove vloge niso
izbrane.
Zoper sklep o izbiri lahko eden od soprijaviteljev (šola ali delodajalec) poda pritožbo
pri skladu, in sicer v roku 8 dni od prejema
sklepa. Pritožba mora natančno opredeliti
razloge, zaradi katerih je vložena. O pritožbi zoper sklep o odločitvi glede dodelitve
sredstev odloča Ministrstvo za šolstvo in
šport. Pritožba ne zadrži izvršitve sklepa
o odločitvi.
16. Kraj, čas ter oseba, pri kateri lahko
zainteresirane osebe dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisno dokumentacijo lahko do preteka roka za prijavo dobite v času uradnih
ur v vložišču sklada in na spletnih straneh:
http://www.sklad-kadri.si. Uradne ure so od
ponedeljka do petka od 9. do 12. ure ter
v sredo tudi od 14. do 16. ure.
Če vlagatelj potrebuje dodatno pojasnilo
v zvezi z razpisno dokumentacijo ali z izpolnjevanjem vloge, mora zanj zaprositi pravočasno oziroma najkasneje šest dni pred
potekom roka za oddajo vlog. Kontaktna
oseba za posredovanje dodatnih pojasnil je
Simona Kapler Udovič, tel. 01/434-15-52.
Vprašanja se lahko pošljejo tudi na spletni
naslov: simona.kapler-udovic@sklad-kadri.si. Odgovori na pogosta vprašanja bodo
objavljeni najkasneje v petih delovnih dneh
od prejetja vprašanja na spletni strani sklada.
17. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posameznega projekta ali če višina sofinanciranja projekta preseže maksimalno dovoljeno stopnjo
Za stroške, ki so predmet sofinanciranja, soprijavitelja (šola in delodajalec) nista
prejela oziroma ne bosta prejela sredstev iz
drugih virov financiranja (prepoved dvojnega financiranja). Če bo ugotovljeno, da je
kateri izmed soprijaviteljev prejel sredstva
za te stroške tudi iz drugih virov financiranja
ali pa so mu bila odobrena, se lahko pogodba o sofinanciranju razdre. Soprijavitelj, ki
je prejel sredstva za te stroške, bo dolžan
povrniti vsa neupravičeno prejeta sredstva
s pripadajočimi obrestmi od dneva nakazila
do dneva vračila sredstev.
Javni sklad RS
za razvoj kadrov in štipendije
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Št. 47800-17/2010/41
Ob-1948/11
Generalni sekretariat Vlade Republike
Slovenije, Gregorčičeva 20, Ljubljana, ki
ga zastopa mag. Helena Kamnar, generalna sekretarka Vlade Republike Slovenije,
v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 86/10) objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnine
po metodi javnega zbiranja ponudb
1. Ime in sedež organizatorja zbiranja
ponudb: Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 20, 1000
Ljubljana.
2. Predmet prodaje: predmet prodaje je nezazidano stavbno zemljišče na
parc. št. 917 (vrt, v izmeri 539 m2), k.o. Želeče. Po potrdilu o namenski rabi zemljišča
je opredeljeno kot območje za stanovanja,
z oznako “BL S 22/3” Zazer.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnine na podlagi prodajne pogodbe.
4. Predkupna pravica: Občina Bled je
izdala potrdilo št. 3501-547/2010 z dne
22. 11. 2010 in 3501-548/2010 z dne 22. 11.
2010, da na navedeni nepremičnini ne uveljavlja predkupne pravice v skladu z 2. členom Odloka o predkupni pravici Občine
Bled (Uradni list RS, št. 58/07).
5. Ponudbena cena
Ponudbena cena mora biti zaokrožena
na 100 EUR.
Prodajalec bo kot veljavne štel le ponudbe, kjer bo ponujena cena enaka ali
višja navedeni izhodiščni ceni, ki znaša
77.400,00 EUR.
Izhodiščna in ponudbena cena ne vsebuje zakonsko določenega davka na promet z nepremičninami, ki ga plača kupec.
V primeru, da enako ceno ponudita dva ali
več ponudnikov, bo prodajalec pozval najugodnejše ponudnike k oddaji nove ponudbe. Prodajalec bo sklenil prodajno pogodbo
z najugodnejšim ponudnikom.
6. Način in rok plačila kupnine: kupnina
se plača v 30 dneh po sklenitvi pogodbe
na račun, št. 01100-6300109972, sklic 18
15113-7200994-89222011. Plačana varščina se všteje v kupnino. Plačilo kupnine
v roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe.
7. Prehod lastništva: lastništvo preide
na kupca po sklenitvi in notarski overitvi
pogodbe ter plačilu kupnine. V primeru, da
kupnina ni plačana v dogovorjenem roku, se
pogodba šteje za razdrto.
8. Informacije
Zaprosila za podrobnejše informacije
v zvezi z ogledom in vprašanja v zvezi z razpisom se lahko naslovi na elektronskem naslov gp.gs@gov.si.
Predmet nakupa si je mogoče ogledati
po predhodnem dogovoru na elektronskem
naslovu gp.gs@gov.si. Kontaktna oseba prodajalca je Leon Gostiša, tel. 01/478-15-73.
9. Kraj in čas zbiranja ponudb
Ponudnik predloži prijavo tako, da izpolni in podpiše obrazec ponudbe in osnutek
pogodbe, ki sta dostopna na spletni strani
http://www.gsv.gov.si/si/o_generalnem_sekretariatu/javne_objave/ravnanje_s_stvarnim_premoženjem/. V primeru težav pri dostopu do spletne strani se pošlje zahtevek
za posredovanje obrazcev na elektronski
naslov gp.gs@gov.si.
Ponudnik
je
dolžan
vplačati varščino v višini 7.800,00 EUR, na
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račun
01100-6300109972,
sklic
18
15113-7200994-89222011, z navedbo namena: »varščina za nakup parc. št. 917,
k.o. Želeče«. Neizbranim ponudnikom bo
varščina brez obresti vrnjena v roku 15 dni
po sprejemu odločitve o izbiri. Kolikor izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe v 15 dneh
od poziva ali ne plača kupnine v roku 30 dni
po podpisu pogodbe, se vplačana varščina
zadrži.
Izpolnjen obrazec ponudbe, izpolnjen
in podpisan vzorec pogodbe ter dokazilo
o plačani varščini se pošlje v zaprti ovojnici, na naslov prodajalca (Republika Slovenija, Generalni sekretariat vlade RS, Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana, Slovenija),
s pripisom »Ne odpiraj, ponudba za nakup
nepremičnine, parc. št. 917, k.o. Želeče,
št. 47800-17/2010«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov ponudnika.
Rok za oddajo ponudbe je 18. 4. 2011,
do 10. ure. Ponudbe, ki bodo prispele na
naslov prodajalca po poteku roka za oddajo ponudb (nepravočasne ponudbe), bo
komisija, pooblaščena za izvedbo postopka, izločila in jih neodprte vrnila pošiljatelju.
Ponudbe lahko ponudniki v roku za oddajo ponudb oddajo tudi osebno na vložišču
Generalnega sekretariata Vlade Republike
Slovenije, Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana,
vsak delovni dan, od 9. do 15.30, ob petkih
pa od 9. do 14.30.
10. Kraj in čas odpiranja ponudb: javno
odpiranje ponudb bo dne 18. 4. 2011, ob
11. uri, na naslovu prodajalca: Gregorčičeva
20, 1000 Ljubljana, sejna soba št. 109 –
2. nadstropje. Predstavniki ponudnikov se
izkažejo prodajalcu s pisnim pooblastilom
ponudnika, razen če je ponudnik prisoten
osebno kot fizična oseba oziroma kot zakoniti zastopnik pravne osebe. Nepooblaščeni ponudniki ne morejo opravljati dejanj za
ponudnika.
11. Drugi pogoji:
– v postopku zbiranja ponudb lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki skladno
s pravnim redom Republike Slovenije lahko
postanejo lastniki nepremičnin;
– ponudniki morajo s ponudbo predložiti
dokazilo o plačanih davkih v izvirniku ali
overjeni fotokopiji, ki na dan zbiranja ponudb ne sme biti starejše od 30 dni (tuji ponudniki morajo priložiti potrdilo, ki ga izdajo
institucije v njihovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za
slovenske ponudnike, kolikor takega potrdila
ne morejo pridobiti, pa lastno izjavo overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in
materialno odgovornostjo izjavljajo, da imajo
plačane davke in prispevke);
– vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo
in drugo), kakor tudi davek na promet nepremičnin plača kupec;
– nepremičnine so na prodaj po načelu
videno–kupljeno, kasnejše reklamacije ne
bodo upoštevane;
– ponudbe morajo biti veljavne 4 mesece, šteto od zadnjega dneva roka za oddajo
ponudb dalje.
12. Komisija Generalnega sekretariata
Vlade Republike Slovenije, pooblaščena za
izvedbo postopka oziroma Vlada Republike
Slovenije lahko kadarkoli ustavi postopek
prodaje do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrne stroške v višini
izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.
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13. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim ali katerimkoli drugim ponudnikom, je izključena.
Generalni sekretariat
Vlade Republike Slovenije
št. 094-5/2011-1
Ob-1979/11
Komisija za podelitev Župančičevih nagrad na podlagi Odloka o priznanjih Mestne
občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 116/08
in 107/09) objavlja
javni razpis
za podelitev Župančičevih nagrad
za leto 2011
Župančičeve nagrade so najvišja priznanja Mestne občine Ljubljana za izjemne
stvaritve s področja umetnosti in kulture,
ki pomembno oblikujejo kulturno življenje
prebivalcev Mestne občine Ljubljana, kakor
tudi za stvaritve, za katere so ustvarjalci
prejeli mednarodna priznanja oziroma so
s svojim delom pomembno prispevali k upodobitvi in predstavitvi mesta Ljubljane doma
in v svetu.
Mestna občina Ljubljana bo podelila največ štiri Župančičeve nagrade.
Mestna občina Ljubljana razpisuje eno
Župančičevo nagrado za življenjsko delo za
izjemne kulturne stvaritve iz daljšega obdobja, ki trajno obogatijo kulturno zakladnico
Mestne občine Ljubljana in so lahko izjemen kulturni dosežek tudi v mednarodnem
merilu
in
tri Župančičeve nagrade za dveletno obdobje za izjemne kulturne stvaritve, ki so
bile javnosti predstavljene v obdobju preteklih dveh let (od konca marca 2009 do
vključno marca 2011).
Župančičevo nagrado lahko prejmejo
ustvarjalci z območja Mestne občine Ljub
ljana.
Pobudo za podelitev Župančičevih nagrad lahko podajo posamezniki in pravne
osebe, ki imajo stalno prebivališče oziroma
sedež v Mestni občini Ljubljana.
Prav tako lahko tudi člani Komisije za podelitev Župančičevih nagrad, v skladu z razpisom, sami predlagajo druge kandidate po
svoji presoji.
Predlagatelji ne morejo predlagati posmrtne nagrade.
Dobitnik lahko prejme nagrado samo enkrat in v tekočem letu največ eno priznanje
Mestne občine Ljubljana.
Pobuda za podelitev Župančičeve nagrade mora vsebovati:
– podatke o kandidatu: ime in priimek
oziroma naziv pravne osebe, rojstni datum
v primeru fizične osebe, naslov, telefon ter
v primeru pravne osebe še kontaktno osebo, kolikor je to mogoče;
– podatke o pobudniku: ime in priimek
oziroma naziv pravne osebe, naslov, telefon
ter v primeru, da je pobudnik pravna oseba,
še kontaktno osebo;
– navedbo vrste nagrade:
A/ Župančičeva nagrada za življenjsko
delo,
B/ Župančičeva nagrada za delo iz obdobja preteklih dveh let;
– utemeljitev pobude ter morebitna druga
mnenja tistih, ki pobudo podpirajo.
Komisija za podelitev Župančičevih nagrad bo pozvala kandidata, da poda soglasje h kandidaturi, ter v primeru, da je kandidat fizična oseba, tudi soglasje za uporabo
osebnih podatkov. Če kandidat ne bo podal

soglasja, bo pobuda izločena iz nadaljnje
obravnave.
Javni razpis za podelitev Župančičevih
nagrad 2011 in razpisni obrazec bosta od
dneva objave v Uradnem listu RS in v glasilu Ljubljana dosegljiva tudi na spletni strani
Mestne občine Ljubljana (www.ljubljana.si).
Dodatne informacije lahko dobite na
Oddelku za kulturo Mestne uprave Mestne
občine Ljubljana, Ambrožev trg 7 pri sekretarki Komisije za podelitev Župančičevih
nagrad Manji Ravbar, po tel. 01/306-48-38
in 01/306-48-45, ter po e-pošti: manja.ravbar@ljubljana.si.
Uradne ure po telefonu so vsak dan od
9. do 11. ure.
Pobude za podelitev Župančičevih nagrad 2011, pošljite na razpisnem obrazcu
na naslov: Mestna občina Ljubljana – Sprejemna pisarna, Komisija za podelitev Župančičevih nagrad za leto 2011, Adamič Lundrovo nabrežje 2, p.p. 25, 1001 Ljubljana do
vključno 18. aprila 2011 (datum poštnega
žiga) kot priporočeno pošiljko v zaprti ovojnici s pripisom na sprednji strani: »Za razpis:
Župančičeve nagrade 2011 – Ne odpiraj!«
Pobudniki bodo o izboru obveščeni
v roku 14 dni po izboru.
Komisija
za podelitev Župančičevih nagrad
Št. 023-0001/2011-5
Ob-1945/11
Na podlagi Odloka o proračunu Občine Zreče za leto 2011 (Uradni list RS,
št. 108/10) razpisuje Občina Zreče
javni razpis
za sofinanciranje
socialnovarstvenih programov
in programov drugih društev
na območju Občine Zreče v letu 2011
1. Predmet javnega razpisa so finančna sredstva iz proračuna Občine Zreče za
izvajanje nalog na področju socialnega varstva in programov društev za leto 2011. Za
izvajanje razpisanih programov ima Občina
Zreče v proračunu za leto 2011 okvirno zagotovljenih:
– proračunska postavka D5 – sofinanciranje programov humanitarnih društev
5.000,00 EUR,
– proračunska postavka D6 – sofinanciranje letovanja socialno ogroženih otrok
4.000,00 EUR,
– proračunska postavka R02 – programi
društev 5.000,00 EUR,
– proračunska postavka R03 – vojni veterani 1.600,00 EUR.
2. Na razpisu lahko sodelujejo:
– organizacije za samopomoč in dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v skladu z zakonom
ustanovijo posamezniki ali verske skupnosti,
z namenom, da bi reševale socialne stiske
in težave občanov;
– invalidske organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v skladu
z zakonom ustanovijo invalidi ali drugi posamezniki, da v njih izvajajo posebne socialne
programe in storitve, utemeljene na značilnostih invalidnosti po posameznih funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo položaj invalidov
in občanov Občine Zreče;
– druga društva, zavodi, zasebne ustanove in zasebniki, ki izvajajo občinske programe na področju sociale, zdravstva ali
občinske programe izboljšanja kvalitete življenje ter druge pomembne programe za
občane Občine Zreče.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Izvajanje programov se mora nanašati
na območje Občine Zreče oziroma na njene občane.
3. V letu 2011 bo Občina Zreče sofinancirala naslednje naloge in programe:
– sofinanciranje programov in projektov
humanitarnih društev in organizacij, ki delujejo v javnem interesu na področju socialnega varstva;
– sofinanciranje letovanja zdravstveno in
socialno ogroženih otrok;
– sofinanciranje skupin ostarelih za samopomoč;
– sofinanciranje programov zdravstvene
preventive in vzgoje,
– organiziranje prostovoljnega dela
z vsemi generacijami;
– delovanje društev, ki izvajajo programe,
ki niso aktivnega komercialnega značaja in
ne spadajo med projekte kulturnih društev
in predstav, športnih tekmovanj, izobraževanja, področja turizma, požarnega varstva in
se njihova dejavnost ne sofinancira iz drugih
proračunskih postavk.
4. Predlagatelji programov morajo ob prijavi posredovati naslednje podatke:
a) izpolnjen obrazec in vlogo za prijavo
na javni razpis s prilogami (obrazec lahko
dvignete v tajništvu Občine Zreče, Cesta
na Roglo 13b, Zreče, ali na internetni strani
Občine Zreče, www.zrece.si).
b) dokazilo, da imajo sedež na območju
Občine Zreče oziroma da delujejo tudi na
območju Občine Zreče in odločbo o registraciji društva;
c) poročilo o delu in finančno poročilo
za leto 2010, če je program bil sofinanciran
s strani občinskega proračuna v letu 2010,
potrjeno na ustreznem organu društva;
d) davčno številko in številko transakcijskega računa;
e) program dela in finančni načrt za leto
2011;
d) dokazilo, da imajo urejeno evidenco
o članstvu, podatke o številu članov društva,
seznam članov z območja Občine Zreče ter
podatke o višini članarine.
Za izvedbo posameznih programov morajo predlagatelji posredovati naslednje podatke:
a) popolno ime in naslov izvajalca programa oziroma projekta;
b) opis vsebinskega programa za vsako
prijavljeno akcijo, iz katerega bodo razvidni
tudi pričakovani učinki akcije, s prikazom
posameznih stroškov;
c) finančni načrt (kalkulacija) in prikaz
stroškov po posameznih elementih ter vire
financiranja;
d) časovno dinamiko realizacije pro
jekta.
Vsebina prijavljenega programa mora
ustrezati razpisanemu področju, ne pa drugim področjem delovanja društva, sicer vloga ne bo uvrščena v obravnavo.
5. Merila za dodelitev sredstev:
– popolna dokumentacija – pogoj;
sedež društva ali podružnice je na območju Občine Zreče oziroma je program
dejavnosti zastavljen tako, da organizacija
vključuje v program člane iz Občine Zreče;
– vključenost članov iz Občine Zreče;
– kvaliteta programov (množičnost vključevanja, sodelovanje z okoljem, rezultati
udejstvovanj na različnih področjih ...).
6. Rok za predložitev prijav in vseh zahtevanih dokumentov je ponedeljek, 11. aprila 2011, do 13. ure, osebno ali priporočeno

pošto, na naslov: Občina Zreče, Cesta na
Roglo 13b, Zreče. Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti, z oznako »Javni razpis
za programe socialnega varstva in programe drugih društev 2011«, z navedbo naslova pošiljatelja na hrbtni strani kuverte.
7. Občinska uprava po zaključku razpisa pripravi predlog izbora izvajalcev in ga
posreduje Komisiji za odpiranje vlog, prispelih na javni razpis, ta pa v potrditev županu. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene
pogodbe.
8. Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko dobite pri Sandri Korošec
(tel. 03/757-17-08, sandra.korosec@zrece.eu).
Občina Zreče
Št. 430-29/240011-2
Ob-1946/11
Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija, na
podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 50/07, 61/08 in 99/09), 17. člena
Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in
podeželja v Občini Litija za programsko obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št. 59/07)
in Odloka o proračunu Občine Litija za leto
2011 (Uradni list RS, št. 12/11) objavlja
javni razpis
za sofinanciranje društev
s področja kmetijstva v letu 2011
1. Razpisana sredstva: v proračunu Občine Litija za leto 2011, so v okviru postavke »1122 Kmetijsko svetovalna služba in
kmetijska društva«, zagotovljena sredstva
v višini 11.000 EUR.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje društev s področja kmetijstva v letu
2011.
Upravičenci so društva in združenja s področja kmetijstva v Občini Litija, ki so upravičena do sredstev za aktivnosti, izvedene
v letu 2011.
3. Pogoj za pridobitev sredstev
Na javni razpis se lahko prijavijo društva
in združenja s področja kmetijstva, ki morajo
izpolnjevati enega od naslednjih pogojev:
– sedež na območju Občine Litija,
– sedež izven Občine Litija, če je več
kot polovica registriranih članov društva iz
območja Občine Litija,
– sedež izven Občine Litija, če je aktivnost društva usmerjena na območje Občine
Litija in je v interesu Občine Litija.
4. Potrebna dokumentacija
Prijavitelji oddajo vlogo za pridobitev
sredstev. Izpolnjena vloga na obrazcu iz razpisne dokumentacije mora biti opremljena
z datumom, podpisana in žigosana.
Vlogi morajo biti priložena naslednja dokazila in dokumentacija:
– dokazilo o registraciji društva,
– seznam članov društva iz Občine Litija,
– poročilo o delu v preteklem letu,
– letni finančno ovrednoten program
dela,
– izjava o točnosti navedenih podatkov,
– izjava, da prijavitelj za ta namen v tekočem letu še ni prejel državnih sredstev; če
pa je, navede višino sredstev.
5. Način obravnave vlog: prispele vloge
bo obravnavala komisija, imenovana s strani
Občine Litija. O dodelitvi sredstev upravičencem bo izdan sklep o višini odobrenih
sredstev.
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6. Način in rok za predložitev vlog za
dodelitev sredstev
Rok za predložitev vlog za dodelitev
sredstev je do 29. 4. 2011.
Prijavitelji lahko vloge oddajo na Občini
Litija, soba 44 (II. nadstropje) ali pa jih pošljejo priporočeno po pošti, v zaprtih ovojnicah, opremljene na hrbtni strani ovojnice
z naslovom prijavitelja in na prednji strani ovojnice z označbo »Ne odpiraj – Javni
razpis za sofinanciranje društev s področja
kmetijstva v letu 2011«, na naslov: Občina
Litija, Jerebova 14, 1270 Litija.
7. Rok o obvestitvi izida javnega razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni v roku 60 dni od dneva odpiranja prispelih vlog. Odločitev župana je dokončna. Zoper odločitev lahko upravičenec
vloži upravni spor v roku 30 dni od prejema
sklepa. Medsebojne obveznosti med občino
in prejemnikom sredstev se uredijo s pogodbo.
8. Razpisna dokumentacija: razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v času razpisa
dvignejo na Občini Litija, Jerebova 14, soba
39, kontaktna oseba: Peter Repovš, oziroma je dostopna na občinski spletni strani:
www.litija.si.
Občina Litija
Št. 430-28/2011-2
Ob-1947/11
Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija, na
podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 50/07, 61/08 in 99/09), 20. člena
Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in
podeželja v Občini Litija za programsko obdobje 2007 – 2013 (Uradni list RS, št. 59/07)
in Odloka o proračunu Občine Litija za leto
2011 (Uradni list RS, št. 12/11), objavlja
javni razpis
za pokrivanje operativnih stroškov
tovornega transporta iz odročnih krajev
v letu 2011
1. Razpisana sredstva: v proračunu Občine Litija za leto 2011, so v okviru postavke
»1123 Programi razvoja podeželja«, zagotovljena sredstva v višini do 40.000 EUR za
pokrivanje operativnih stroškov tovornega
transporta iz odročnih krajev.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je pokrivanje
operativnih stroškov tovornega transporta
iz odročnih krajev subjektom, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti tovornega
transporta.
Upravičenci do pomoči so subjekti, ki so
registrirani in opravljajo dejavnost tovornega
transporta na območju Občine Litija.
Občina Litija bo na podlagi objavljenega javnega razpisa, z izbranim upravičencem sklenila pogodbo o dodelitvi pomoči
de minimis za pokrivanje operativnih stroškov tovornega transporta iz odročnih krajev. Upravičenci so upravičeni do pomoči
v enkratnem znesku za obdobje 1. 1. 2011
do 31. 12. 2011.
3. Pogoj za pridobitev sredstev
Na javni razpis se lahko prijavijo subjekti,
ki so registrirani za opravljanje dejavnosti
tovornega transporta. Upravičenci morajo
izpolnjevati pogoj, da opravljajo dejavnost
tovornega transporta na območju Občine
Litija.
4. Potrebna dokumentacija
Prijavitelj vloži vlogo za pridobitev pomoči. V vlogi prijavitelj navede osnovne po-
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datke – naziv in sedež, odgovorno osebo,
telefon, davčno in matično številko, številko
računa in ime banke, imena, priimke in naslove upravičencev transporta z navedbo
območij (kraji), kjer bo opravljal oziroma že
opravlja storitve transporta in višino mesečnih stroškov tovornega transporta. Vlogi
morajo biti priložena naslednja dokazila in
dokumentacija:
– odločba o registraciji oziroma izpisek iz
sodnega registra,
– dokazilo o opravljenih tovornih transportih na odročnih območjih,
– seznam lokalnih odročnih prog z navedbo razdalj v kilometrih in številom prevozov letno,
– izjavo, da zagotavlja ustrezen in kakovosten transport.
5. Način obravnave vlog
Prispele vloge bo obravnavala komisija,
imenovana s strani Občine Litija. Z izbranim
subjektom transporta bo Občina Litija sklenila pogodbo o dodelitvi pomoči de minimis za
pokrivanje operativnih stroškov tovornega
transporta iz odročnih krajev.
Občina Litija ima od posameznega sub
jekta pravico zahtevati dodatna pojasnila in
dodatno dokumentacijo, kolikor bo to potrebno za ugotavljanje upravičenosti in izpolnjevanje pogojev za pridobitev proračunskih
sredstev.
Nejasne in nepopolne vloge se ne bodo
obravnavale in se bodo s sklepom zavrgle.
Upravičencem se izda sklep o višini odobrenih sredstev.
6. Način in rok za dostavo vlog
Rok za dostavo vlog je do 29. 4. 2011.
Prijavitelji lahko vlogo oddajo na Občini Litija, Jerebova 14 – soba 44 (II. nadstropje)
ali pa vloge pošljejo priporočeno po pošti,
v zaprtih ovojnicah, opremljene na hrbtni
strani ovojnice z naslovom pošiljatelja in
na prednji strani ovojnice z označbo »Ne
odpiraj – Javni razpis pokrivanje operativnih
stroškov tovornega transporta iz odročnih
krajev v letu 2011«, na naslov: Občina Litija,
Jerebova 14, 1270 Litija. Vloge, ki ne bodo
dostavljene na način in v roku iz 6. točke
tega razpisa, se ne bodo obravnavale in se
bodo s sklepom zavrgle.
Občina Litija
Št. 4/2011
Ob-1985/11
Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in
podeželja v Mestni občini Velenje za programsko obdobje 2007–2013 (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/07, 17/07, 8/08;
v nadaljevanju: pravilnik) in Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2011
(Uradni vestnik MO Velenje, št. 29/10), objavlja Mestna občina Velenje (v nadaljevanju:
občina)
javni razpis
za dodelitev finančnih sredstev
za ohranjanje in razvoj kmetijstva
in podeželja v Mestni občini Velenje
v letu 2011
I. Ime oziroma naziv in sedež neposrednega uporabnika: Mestna občina Velenje,
Titov trg 1, Velenje.
II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za ohranjanje
in razvoj kmetijstva in podeželja za leto 2011
v Mestni občini Velenje po shemi državnih
pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (ES) št. 1857/2006 in Uredbo komisije

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
(ES) št. 1998/2006. Sredstva se dodelijo za
naslednje ukrepe:
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo (ukrep 1).
2. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
(ukrep 2).
3. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu (ukrep 3).
4. Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah (ukrep 4).
III. Upravičenci
Do sredstev so upravičeni:
(1) za ukrepa 1 in 2, opredeljena v poglavja V:
– 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 in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev (v nadaljevanju: nosilci kmetijskih gospodarstev);
(2) za ukrep 3, opredeljen v poglavju V:
– 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 ukrep 4, opredeljen v poglavju V:
– nosilci kmetijskih gospodarstev in člani
kmetijskega gospodinjstva, ki imajo stalno
prebivališče na naslovu nosilca dejavnosti,
ki so ali se bodo registrirali za opravljanje
dopolnilne dejavnosti na kmetiji (v nadaljevanju: nosilci dopolnilnih dejavnosti).
IV. Nadzor in sankcije
Nadzor nad namensko porabo sredstev
opravlja komisija, ki jo imenuje župan.
V primeru nenamenske porabe sredstev,
pridobljenih po pravilniku, mora prejemnik
sredstva vrniti v celoti s pripadajočimi zakonskimi obrestmi. Prejemnik izgubi tudi
pravico do pridobitve drugih sredstev po navedenem pravilniku za naslednji dve leti.
V. Okvirna višina, upravičeni stroški in
pogoji za pridobitev sredstev
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša:
– za ukrepe 1, 3 in 4 skupaj 26.000
EUR,
– za ukrep 2 1.700 EUR.
Prijave na razpis bodo ovrednotene na
podlagi naslednjih meril, ki bodo upoštevane
pri razdeljevanju proračunskih sredstev:
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo – ukrep 1
Cilji ukrepa:
– zmanjšanje proizvodnih stroškov,
– izboljšanje in preusmeritev pro
izvodnje,
– izboljšanje kakovosti,
– ohranjanje in izboljšanje naravnega
okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali
standardov za dobro počutje živali,
– boljše izkoriščanje naravnih virov (pašnikov in travnikov).
Predmet podpore:
A. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živinorejsko in rastlinsko pro
izvodnjo:
– naložbe v posodobitev hlevov s pripadajočo notranjo opremo (oprema za krmljenje, molžo in izločke) za prirejo mleka,
mesa in jajc;
– naložbe v skladišča za krmo s pripadajočo opremo;

– nakup kmetijske mehanizacije in opreme, vključno z računalniško programsko
opremo;
– 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.
Pomoči se dodelijo za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih
gospodarstvih, razen za rejo toplokrvnih pasem konj, perutnine in kuncev. Za rejo drobnice se pomoči dodelijo na območjih z omejenimi dejavniki (v nadaljevanju: OMD).
B. 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.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo
v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije,
– investicija mora biti zaključena pred
izplačilom sredstev,
– vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega
gospodarstva in mora imeti stalno prebivališče na naslovu kmetijskega gospodarstva,
– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca kmetijskega gospodarstva; v primeru, da je kmetija vključena
v sistem DDV, mora biti nosilec kmetijskega
gospodarstva davčni zavezanec,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah,
– kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od
navedenih ciljev ukrepa,
– nosilec kmetijskega gospodarstva
mora imeti ob oddaji vloge vsaj 1 ha primerljivih površin.
Za 1 ha primerljivih kmetijskih površin
se šteje:
– 1 ha njiv ali vrtov (GERK 1100, 1130)
ali
– 2 ha travnikov (GERK 1300) ali ekstenzivnih sadovnjakov (GERK 1222) ali
– 4 ha pašnikov (GERK 1330) ali
– 0,25 ha plantažnih sadovnjakov (GERK
1221) ali vinogradov (GERK 1211) ali hmeljišč (GERK 1160) ali oljčnikov (GERK 1230)
ali ostalih trajnih nasadov (GERK 1240,
1180) ali
– 0,2 ha zavarovanih prostorov pri pridelavi vrtnin, v drevesnicah in pri trsničarstvu
(GERK 1190) ali
– 200 m2 proizvodnih površin pri pridelavi gob ali
– 8 ha gozdov ali
– 5 ha gozdnih plantaž (GERK 1420) ali
– 6 ha močvirnih travnikov oziroma drugih površin (GERK 1321).
V primeru rabe kmetijskih zemljišč, ki je
podlaga za preračun 1 ha primerljivih kmetijskih površin, se šteje raba po GERK-ih.
Upravičenec mora izpolnjevati ostale pogoje iz pravilnika in hkrati predložiti še dodatno dokumentacijo:
– izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del, opreme in tehnologijo, ki ga pripravi za to pristojna strokovna institucija;
– ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo;
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– pridobljeno ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije, kolikor se za to vrsto naložbe izdajajo dovoljenja;
– gradbena dela morajo biti izvedena
v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi
objektov, urejanju prostora in varstvu okolja,
– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba;
– naložba mora biti v skladu s Standardi
Skupnosti (izjava na vlogi);
– kmetijsko gospodarstvo mora prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od naštetih
specifičnih ciljev tega ukrepa, kar mora biti
razvidno iz vloge;
– po zaključku investicije v posodobitev
hlevov mora kmetijsko gospodarstvo izpolnjevati standard za dobro počutje živali, kar
mora biti razvidno iz mnenja o upravičenosti
in ekonomičnosti investicije;
– do pomoči so upravičena kmetijska
podjetja, ki niso podjetja v težavah (izjava
na vlogi).
Upravičenci:
Nosilci kmetijskih gospodarstev.
Omejitve:
Sredstva se ne dodelijo vlagatelju, ki je
za isti namen, kot ga navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tem ukrepu, že prejel
javna sredstva RS ali sredstva EU.
Podpore za naložbe po tem razpisu se
ne dodelijo za:
– davke, razne takse in režijske stroške,
– stroške zavarovanja,
– stroške za refinanciranje obresti,
– za že izvedena dela, razen za izdelavo
projektne dokumentacije,
– investicije, povezane z drenažiranjem
kmetijskih zemljišč,
– nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč,
– nakup enoletnih rastlin,
– investicije v naložbe trgovine,
– investicije, ki se izvajajo izven območja
občine,
– investicije, ki so financirane iz drugih
javnih sredstev Republike Slovenije in EU
in
– nakup proizvodnih pravic.
Višina sofinanciranja:
– do 30% upravičenih stroškov – za
nakup kmetijske mehanizacije in opreme,
vključno z računalniško programsko opremo;
– do 40% upravičenih stroškov za ostale
namene v tem ukrepu;
– najvišja priznana vrednost naložbe na podlagi predračunske vrednosti je
7.000,00 EUR (brez DDV);
– če naložbo izvajajo mladi kmetje (nosilec kmetijskega gospodarstva mora biti mlajši od 40 let) v petih letih od vzpostavitve
kmetijskega gospodarstva, se intenzivnost
pomoči poveča za 10% (te naložbe morajo
biti opredeljene v poslovnem načrtu kot je
določeno v členu 22 (c) in izpolnjeni morajo
biti pogoji iz člena 22 Uredbe 1698/2005);
– najmanjši znesek dodeljene pomoči
je 200 EUR, najvišji znesek pa 3.500 EUR
na kmetijsko gospodarstvo na leto. Kolikor
višina odobrenih sredstev znaša manj, kot je
določen najmanjši znesek dodeljene pomoči, se sredstva ne dodelijo.
Najvišji znesek dodeljen pomoči posameznemu podjetju ne sme preseči
400.000 EUR v katerem koli obdobju treh
proračunskih let oziroma 500.000 EUR na
OMD iz nacionalnih virov in lokalnih virov.

Upravičeni stroški:
– stroški posodobitve hlevov (gradbena
in obrtniška dela, oprema stojišč, ležišč, privezov in boksov, električna oprema, prezračevalni sistemi, napajalni sistemi …);
– stroški nakupa in montaže nove tehnološke opreme (za krmljenje, molžo in izločke …);
– stroški nakupa materiala, opreme in
stroški novogradnje pomožnih živinorejskih
objektov (finančne podpore občine se ne
dodelijo za obnovo in adaptacijo gnojnih jam
in gnojišč za namen izpolnjevanja standarda
»Nitratna direktiva);
– stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije in opreme, vključno z računalniško
programsko opremo;
– stroški prve postavitve ekstenzivnih
trajnih nasadov ali postavitve oziroma prestrukturiranja (zamenjave sort) obstoječih
intenzivnih trajnih nasadov (priprava zemljišča in postavitev opore in ograje, nakup
sadilnega materiala, postavitev mrež proti
toči …);
– stroški nakupa in postavitve rastlinjaka
ali plastenjaka s pripadajočo opremo
– stroški nakupa opreme za ureditev pašnikov in obor (oprema za ograditev in pregraditev pašnika na pašne čredinke, pašni
aparat, ureditev napajališč…);
– stroški izvedbe agromelioracijskih del,
razen drenažna dela in material za drenažo;
– stroški nakupa in postavitve mrež proti
toči;
– splošni stroški, povezani s pripravo
in izvedbo investicije (honorarji arhitektov,
inženirjev in svetovalcev, stroški študije za
izvedljivost, nakup patentov in licenc …).
Pomoč se lahko dodeli, da se upravičencu omogoči, da doseže novo uvedene
minimalne standarde glede okolja, higiene
in dobrega počutja živali.
Merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je investicija finančno upravičena,
– ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne
velikosti,
– ali je kmetijsko gospodarstvo v letu
2011 že prejelo javna sredstva za namen
te investicije.
2. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
– ukrep 2
Cilj ukrepa:
Vključevanje čim večjega števila kmetij
v sistem zavarovanj živali.
Predmet podpore
Sofinancira se zavarovalna premija
v skladu z nacionalnim predpisom o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje
kmetijske proizvodnje za tekoče leto.
Pogoji za dodelitev sredstev:
– izpolnjevanje določil nacionalnega predpisa, ki ureja sofinanciranje zavarovalnih premij za zavarovanje živali za tekoče
leto,
– vlagatelj mora imeti ob oddaji vloge
vsaj 1 ha primerljivih površin,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah (izjava na vlogi).
Upravičenec mora izpolnjevati ostale pogoje iz pravilnika in hkrati predložiti še dodatno dokumentacijo:
– sklenjeno zavarovalno polico za zavarovanje živali za leto 2011.
Upravičenci:
Nosilci kmetijskih gospodarstev, ki sklenejo zavarovalno pogodbo za tekoče leto.
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Omejitve:
Podpore se ne dodelijo:
– za tiste deleže pomoči, kot jih s predpisom o sofinanciranju zavarovalnih premij
za zavarovanje živali za tekoče leto določi
Vlada Republike Slovenije;
– kmetijskim gospodarstvom, ki niso vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki
ga vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo;
– kmetijskim gospodarstvom, ki imajo
sedež in pretežni del površin, ki so predmet
zavarovanja, izven območja občine.
Višina sofinanciranja:
– sofinancira se zavarovalna premija za
zavarovanje živali za primer bolezni upravičencem, ki so sklenili zavarovalno pogodbo
v času od 28. 8. 2010 do izteka prijavnega
roka javnega razpisa,
– znesek sofinanciranja zavarovanja živali za primer bolezni znaša do 7 EUR/žival;
– najmanjši znesek dodeljene pomoči
znaša 50 EUR na upravičenca na leto. Kolikor višina odobrenih sredstev znaša manj,
kot je določen najmanjši znesek dodeljene
pomoči, se sredstva ne dodelijo.
Upravičeni stroški:
Sofinanciranje zavarovalnih premij za:
– zavarovanje živali pred nevarnostjo pogina zaradi bolezni.
Merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne
velikosti.
3. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu – ukrep 3
Cilji ukrepa:
– boljša učinkovitost kmetijstva in dolgoročna sposobnost preživetja.
Predmet podpore:
– stroški izobraževanja in usposabljanja,
svetovalnih storitev, organizacije forumov,
tekmovanj, razstav in sejmov, sodelovanja
na tekmovanjih, publikacij in spletišč.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– finančno ovrednoten letni program
dela izvajalca izobraževanj oziroma storitev
z ustreznimi dokazili kot so kotizacije oziroma participacije kmetov, če se izvajalec
za to odloči, ter ostala dokazila, zahtevana
v javnem razpisu;
– pomoč mora bit dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju;
– če so izvajalci ali organizatorji nudenja tehnične pomoči v kmetijstvu nevladne
organizacije, članstvo v teh organizacijah
ne sme biti pogoj za dostop do tehnične
podpore.
Občina z upravičenci sklene pogodbo,
v kateri opredeli posamezne naloge, časovne roke za izvedbo le-teh ter način izvedbe
plačil.
Upravičenci:
– društva in združenja,
– registrirani izvajalci.
Omejitve:
Podpore se ne dodelijo:
– za že izvedene aktivnosti;
– za stroške za storitve, povezane z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje;
– za stroške svetovanja, ki so financirani
v okviru javne svetovalne službe.
Višina sofinanciranja:
– pomoč lahko krije do 100% stroškov;
– pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem;
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– najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 50 EUR na program/letno, najvišji znesek dodeljene pomoči pa do
1.000 EUR/program letno. Kolikor višina
odobrenih sredstev znaša manj, kot je določen najmanjši znesek dodeljene pomoči,
se sredstva ne dodelijo.
Upravičeni stroški:
1. Na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem
gospodarstvu se pomoč dodeli za kritje stroškov organiziranja in materialnih stroškov
za izvedbo programov usposabljanja (predavanja, informativna izobraževanja, krožki,
tečaji, prikazi, strokovne ekskurzije ...):
– najem prostora,
– honorar izvajalcu,
– oglaševanje,
– gradiva za udeležence,
– stroški izvedbe strokovnih ekskurzij.
2. Na področju svetovalnih storitev, ki jih
opravijo tretje strani:
– honorarji za storitve, ki ne spadajo med
trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi
z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na
primer rutinsko davčno svetovanje, redne
pravne storitve ali oglaševanje.
3. Na področju organizacije forumov za
izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na
njih:
– stroški udeležbe,
– potni stroški,
– stroški publikacij,
– najemnine razstavnih prostorov,
– simbolične nagrade, podeljene na tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado
in zmagovalca.
4. Stroški publikacij (katalogov, spletišč),
ki predstavljajo dejanske podatke o pro
izvajalcih iz dane regije ali proizvajalcev
danega proizvoda, če so informacije
in predstavitve nevtralne in imajo zadevni
proizvajalci enake možnosti, da se predstavijo v publikaciji (kritje stroškov priprave in
tiska katalogov, kritje stroškov vzpostavitve
internetne strani).
Merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa.
4. Investicije v dopolnilne dejavnosti na
kmetijah – ukrep 4
Cilj ukrepa:
– povečanje števila kmetijskih gospodarstev, ki opravljajo dopolnilne dejavnosti na
kmetiji.
Predmet podpore:
Predmet podpore so naložbe za sledeče
vrste namenov:
– predelava kmetijskih proizvodov, opredeljenih v Prilogi 1 (mesa, mleka, vrtnin,
sadja, mlevskih in škrobnih izdelkov, rastlinskih in živalskih olj ter maščob, pripravljenih
krmil za živali, drugih živil, pijač, lesa, medu
in čebeljih izdelkov, zelišč, gozdnih sadežev
in gozdnih sortimentov);
– neposredna prodaja kmetijskih pro
izvodov na kmetijah;
– neposredna prodaja kmetijskih pro
izvodov izven kmetije;
– turizem na kmetiji (gostinska in negostinska dejavnost – ogled kmetije in njenih
značilnosti in ogled okolice kmetije, prikaz
vseh del iz osnovne kmetijske in gozdarske
dejavnosti, prikaz vseh del iz ostalih vrst
dopolnilne dejavnosti na kmetiji, turistični
prevoz potnikov z vprežnimi vozili, ježa živali, žičnice, vlečnice, sedežnice, oddaja
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športnih rekvizitov, oddajanje površin za
piknike);
– 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);
– pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov na kmetiji;
– storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo, orodji in živalmi ter oddaja le teh v najem;
– izobraževanje na kmetijah, povezano
s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo na kmetij;
– zbiranje in kompostiranje organskih
snovi;
– aranžiranje ter izdelava vencev, šopkov ipd. iz lastnega cvetja in drugih okrasnih
rastlin.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti,
skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo
o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje
dopolnile dejavnosti na kmetiji (Uradni list
RS, št. 61/05),
– dejavnost se mora opravljati v okviru
dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji,
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo,
– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca dopolnilne dejavnosti; v primeru, da je kmetija vključena
v sistem DDV, mora biti vlagatelj davčni
zavezanec,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah (izjava na vlogi),
– upravičenec mora izpolnjevati ostale
pogoje iz pravilnika in hkrati predložiti še
dodatno dokumentacijo:
– izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del, opreme in tehnologijo, ki ga opravi
za to pooblaščena pristojna institucija;
– finančno konstrukcijo investicije
s planom izvedbe oziroma dokončanja le-te
(ponudba oziroma predračuni za nameravano investicijo);
– pridobljeno ustrezno dovoljenje za
izvedbo investicije, kolikor se za to vrsto
naložbe izdajajo dovoljenja;
– gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi
objektov, urejanju prostora in varstvu okolja;
– mnenje pristojne strokovne službe
o upravičenosti vlaganja v izbrano vrsto dopolnilne dejavnosti;
– upravičenci morajo po končani investiciji izpolnjevati vse pogoje za opravljanje
dopolnilne dejavnosti, določene v javnem
razpisu, skladno z veljavno zakonodajo in
uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnile dejavnosti na kmetiji, kar
dokazuje s fotokopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bo
registriral dopolnilno dejavnost najpozneje
eno leto po zaključeni investiciji v primeru,
če le-ta še ni registrirana.
Upravičenci do sredstev:
Nosilci dopolnilnih dejavnosti.
Omejitve
Podpore se ne dodelijo:
– davke, razne takse in režijske stroške,
– stroške zavarovanja,

– stroške za refinanciranje obresti,
– investicije, ki se izvajajo izven območja
občine,
– investicije, ki so financirane iz drugih
javnih sredstev Republike Slovenije in EU
in nakup proizvodnih pravic.
Višina sofinanciranja:
– do 50% upravičenih stroškov,
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
– najvišja priznana vrednost naložbe na podlagi predračunske vrednosti je
7.000,00 EUR (brez DDV),
– skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremu koli podjetju, ne sme presegati
200.000 EUR bruto v katerem koli obdobju
treh proračunskih let,
– najmanjši znesek dodeljene pomoči
znaša 200 EUR, največji pa 3.500 EUR na
kmetijsko gospodarstvo na leto. Kolikor višina odobrenih sredstev znaša manj, kot je
določen najmanjši znesek dodeljene pomoči, se sredstva ne dodelijo.
Upravičeni stroški ukrepa:
– gradbena in obrtniška dela;
– stroški nakupa nove opreme, vključno
z računalniško programsko opremo;
– stroški promocije;
– stroški udeležbe na izobraževanjih in
usposabljanjih;
– splošni stroški, povezani s pripravo in
izvedbo projekta.
Merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je investicija finančno upravičena,
– ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo
javna sredstva za namen investicije.
VI. Vsebina vloge
Vlagatelji morajo oddati vlogo, ki vsebuje:
– prijavni obrazec: »Vloga za dodelitev
finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj
kmetijstva in podeželja v Mestni občini Velenje v letu 2011«,
– obvezne priloge k vlogi, ki so predložene kot dokazila k posameznim ukrepom.
Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa do izteka prijavnega
roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Velenje, http://www.velenje.si/ (razpisi)
ali pa jo v tem roku zainteresirani dvignejo
vsak delovni dan na Mestni občini Velenje –
sprejemna pisarna, Titov trg 1, 3320 Velenje
(kletni prostori). Razpisno dokumentacijo je
možno dobiti tudi po elektronski pošti.
VII. Obravnavanje vlog
Vloge bo obravnavala komisija za kmetijstvo (v nadaljevanju: komisija), ki jo imenuje
župan občine. Komisija lahko zmanjša delež
sofinanciranja pri posameznih ukrepih pri
obravnavanju vlog iz naslednjih vzrokov:
– zaradi zmanjšanja načrtovanih prihodkov proračuna občine za leto 2011,
– zaradi večjega števila zahtevkov, kot je
zagotovljenih sredstev v proračunu.
O dodelitvi sredstev upravičencem odloča župan občine s sklepom. Upravičencem
bo izdan sklep o višini odobrenih sredstev
za posamezen ukrep.
Medsebojne obveznosti med občino in
prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.
Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na podlagi zahtevka.
Zahtevek mora vsebovati naslednjo dokumentacijo:
– dokazila o plačilu obveznosti (originalni
računi, situacije),
– poročilo o opravljenem delu.
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Obravnavane bodo le vloge, ki bodo pravilno izpolnjene in oddane na predpisanih
obrazcih z vsemi zahtevanimi dokazili.
Prepozno prispele oziroma neustrezno
opremljene vloge bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene. Vlagatelja nepopolne
vloge komisija v roku 8 dni od odpiranja
vlog pisno pozove k dopolnitvi vloge. Rok
dopolnitve je 8 dni od prejema obvestila.
Vloge, ki jih vlagatelj v predpisanem roku ne
dopolni, se zavrže, neustrezno dopolnjene
pa zavrne.
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni predvidoma v roku 30 dni od odpiranja vlog.
Upravičenec lahko vloži pritožbo za preveritev utemeljenosti sklepa v roku 8 dni od
prejema sklepa, in sicer na naslov: Mestna
občina Velenje, Urad za urejanje prostora,
Titov trg 1, Velenje. V pritožbi morajo biti
natančno opredeljeni razlogi, zaradi katerih
je vložena pritožba. Predmet pritožbe ne
morejo biti postavljena merila za dodelitev
sredstev. O pritožbi odloča župan.
VIII. Rok za prijavo na javni razpis
Vloge morajo biti oddane v zaprtih kuvertah, s pripisom »Ne odpiraj – razpis kmetijstvo 2011 – številka ukrepa« od začetka
razpisa do vključno:
– 22. aprila 2011 – za ukrepe 1, 3 in 4
– 26. avgusta 2011 – za ukrep 2.
Šteje se, da je vloga pravočasna, če
je bila oddana zadnji dan roka za oddajo
vlog po pošti priporočeno ali oddana osebno v vložišču Mestne občine Velenje, kletna
etaža.
IX. Odpiranje vlog: odpiranje vlog bo komisija opravila po zaključku razpisa in ni
javno.
X. Dodatne informacije: vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo po telefonu vsak delovni dan,
na tel. 03/896-16-90 (Mojca Kodrič).
Mestna občina Velenje
Št. 330-0006/2011
Ob-1987/11
Na podlagi sprejetega Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2011 (Uradni
list RS, št. 14/11), Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS,
št. 50/07, 61/08, 99/09), Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in
podeželja v Občini Sevnica za programsko obdobje 2007–2013 (Uradni list RS,
št. 57/07) Občina Sevnica objavlja
javni razpis
o dodeljevanju proračunskih sredstev
za ohranjanje in spodbujanje razvoja
kmetijstva in podeželja v Občini Sevnica
za leto 2011 (povzetek)
Okvirna
višina
sredstev
znaša
112.200 EUR. Sredstva so zagotovljena
v proračnu za leto 2011.
Višina sredstev
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo (8. člen pravilnika)

74.700 EUR

2. Pomoč za zaokrožitev zemljišč (11. člen
pravilnika)

1.500 EUR

3. Zagotavljanje tehnične podpore
kmetijskemu sektorju (12. člen pravilnika)

20.000 EUR

4. Naložbe za opravljanje dopolnilne
dejavnosti na kmetijah (14. člen)

10.000 EUR

5. Podpora za delovanje strokovnih društev
(18. člen)

6.000 EUR.
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I. Ukrepi in upravičeni stroški
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo:
– posodabljanje kmetij 50.000 EUR,
– urejanje pašnikov in izvedba agromelioracijskih del kmetijskih zemljišč
24.700 EUR.
Upravičenci so:
– mala in srednje velika podjetja (MSP)
oziroma kmetijska gospodarstva, ki se
ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, investirajo na območju Občine Sevnica, so vpisani
v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma v zakupu najmanj 1 ha
primerljivih kmetijskih površin, ki ležijo na
območju Občine Sevnica;
– člani kmečkega gospodinjstva, ki imajo
pooblastilo nosilca in imajo stalno prebivališče na naslovu nosilca osnovne kmetijske
dejavnosti na kmetiji, kar dokazuje z izpisom
iz registra kmetijskih gospodarstev in imajo kmetijska zemljišča na območju Občine
Sevnica.
1.1. Posodabljanje kmetij:
Pomoči se dodelijo za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih
gospodarstvih.
Upravičeni stroški so:
– stroški adaptacije hlevov zaradi prilagajanja novo uvedenim standardom, temelječih na EU zakonodaji,
– stroški nakupa in montaže nove tehnološke opreme za krmljenje, molžo in izločke,
– stroški nakupa materiala za adaptacijo,
rekonstrukcijo hlevov in ureditev izpustov,
– stroški za nakup materiala za gradnjo
ali adaptacijo pomožnih živinorejskih objektov (seniki, silosi, razen gnojnih jam in gnojišč …),
– stroški za nakup opreme hlevov,
– stroški nakupa kmetijske mehanizacije
in priklopne mehanizacije za rastlinsko pridelavo (škropilnice, pršilniki, česalniki, zgrabljalniki, okopalniki …),
– stroški nakupa in montaže rastlinjaka
in plastenjaka,
– stroški nakupa in postavitve mrež proti
toči,
– stroški izdelave projektne dokumentacije, poslovnega načrta ter študije izvedljivosti.
Pomoč se ne odobri za:
– nakup traktorjev.
1.2. Urejanje pašnikov in izvedba agromelioracijskih del kmetijskih zemljišč,
Upravičeni stroški so:
a) stroški urejanja pašnikov:
– stroški za nakup opreme za ograditev
pašnikov z električno ali leseno ograjo in
pregraditev pašnika na pašne čredinke,
– stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.
b) stroški izvedbe agromelioracijskih del
kmetijskih zemljišč
– stroški za manjša zemeljska dela, ki ne
pomenijo večjega posega v prostor,
– stroški odstranjevanja skal, zarasti,
ravnanja zemljišča, nasipanja, stroški strojnih storitev.
2. Pomoč za zaokrožitev zemljišč
Okvirna višina razpisanih sredstev je
1.500 EUR.
Upravičenci so:
– kmetijska gospodarstva, ki so vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ga
vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo in
imajo kmetijske površine na območju Občine Sevnica.
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Upravičeni stroški so:
– stroški pravnih in upravnih postopkov
pri medsebojni menjavi (zaokrožitvi) kmetijskih zemljišč.
3. Zagotavljanje tehnične podpore
Okvirna višina razpisanih sredstev je
20.000 EUR in je razdeljena na tri spodaj
navedene sklope.
Upravičenci:
– ustrezno registrirane organizacije, ki
opravljajo storitve na področju tehnične pomoči v kmetijstvu za kmetovalce iz občine,
– registrirana stanovska in interesna
združenja, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju
občine ali regije in območja Slovenije.
Upravičeni stroški so: stroški organiziranja programov usposabljanja, svetovalne storitve, organizacije forumov, širjenje
znanstvenih dognanj, stroški publikacij, katalogov, spletišč. Pomoč lahko uveljavljajo
ustrezno registrirane organizacije, ki opravljajo storitve na področju tehnične pomoči
v kmetijstvu za kmetovalce iz občine, registrirana stanovska in interesna združenja, ki
delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva
in prehrane na območju občine ali regije in
območja Slovenije.
Višina in predmet podpore za zagotavljanje tehnične podpore po sklopih je:
– 8.000 EUR za tehnično pomoč v okviru
društvene dejavnosti in njihovih združenj,
ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane (4.000 EUR se nameni
za kritje stroškov izobraževanja in usposabljanja predavateljev (poljubne teme) ter
4.000 EUR za ostale stroške v okviru tehnične pomoči; Skupna vrednost vseh prijavljenih stroškov na upravičenca lahko znaša
največ 4.000 EUR, kar je razvidno iz priloženih predračunov. Prijavljeni strošek je lahko
višji od 4.000 EUR, pri izračunu subvencije
bo upoštevan zgornji limit.
– 10.000 EUR za izobraževanje, usposabljanje in informiranje, svetovanje kmetov in
članov njihovih družin za ustrezno registrirane organizacije, ki opravljajo storitve na
področju tehnične pomoči v kmetijstvu za
kmetovalce iz občine in imajo sedež obratovalnice oziroma podjetja (ustrezno registrirane organizacije) in poslovne prostore
na območju Občine Sevnica ter opravljajo
svojo dejavnost opravljati na območju Občine Sevnica za naslednje teme:
– izobraževanje in svetovanje rejcem za
odpravo reprodukcijskih motenj pri kravah,
– izobraževanje in svetovanje rejcem
v primeru vhlevitve pitanih govedi,
– izobraževanje in svetovanje rejcem
v primeru prisotnosti glivičnih bolezni.
– 2.000 EUR za izobraževanje, usposabljanje in informiranje, svetovanje kmetov
in članov njihovih družin za ustrezno registrirane strokovne organizacije, ki opravljajo storitve na področju tehnične pomoči v kmetijstvu za kmetovalce iz občine in
imajo sedež izpostave na območju Občine
Sevnica ter opravljajo svojo dejavnost na
območju Občine Sevnica za naslednje teme
izobraževanj:
– prireja kakovostnega govejega mesa,
– kmetijska vozila v novi prometni zakonodaji – praktičen prikaz.
4. Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah
Okvirna višina razpisanih sredstev je
10.000 EUR, in sicer:
– 6.000 EUR za investicije (stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta, nakup nove
opreme, projektno dokumentacija),
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– 4.000 EUR za promocijo izdelkov in
storitev na sejmih in razstavah, stroški publikacij, katalogov, spletišč, sofinanciranje
usposabljanja in izobraževanja za pridobitev
certifikata nacionalna poklicna kvalifikacija.
Upravičenci so:
– nosilci kmetijskih gospodarstev, ki se
ukvarjajo ali se bodo ukvarjali z dopolnilnimi
dejavnostmi na kmetijskem gospodarstvu,
ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev ter ima sedež in kmetijske površine na
območju Občine Sevnica,
– člani kmečkega gospodinjstva, ki imajo pooblastilo in imajo stalno prebivališče
na naslovu nosilca osnovne kmetijske ali
dopolnilne dejavnosti na kmetiji, kar dokazuje z izpisom registra kmetijskih gospodarstev.
Upravičeni stroški so:
– stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo
objekta,
– nakup nove opreme,
– promocija izdelkov in storitev na sejmih
in razstavah,
– stroški publikacij, katalogov, spletišč,
– sofinanciranje usposabljanja in izobraževanja za pridobitev certifikata nacionalna
poklicna kvalifikacija,
5. Podpora za delovanje strokovnih društev
Upravičenci so:
– registrirana stanovska in interesna
združenja, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju
občine.
Upravičeni stroški:
– stroški ustrezne infrastrukture za delovanje (najem prostorov),
– materialni stroški in stroški dela pisarne
ter organov (tudi stroški občnega zbora).
II. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Razpis je odprt: do 18. aprila 2011.
Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do vključno 18. aprila 2011, na naslov: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290
Sevnica. Pošiljke oddane po pošti morajo
biti oddane s priporočeno pošto najpozneje
do zadnjega dne odprtja razpisa (datum poštnega žiga na zadnji dan odprtja razpisa).
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti,
opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z navedeno oznako.
III. Obravnavanje vlog
Vloge bo obravnavala komisija, ki jo imenuje župan Občine Sevnica, po končanju
javnega razpisa. Odpiranje vlog ne bo javno. Komisija bo opravila pregled vlog ter jih
ocenila na podlagi pogojev in meril, ki so bili
navedeni v celotnem javnem razpisu.
Nepopolne vloge, ki jih prijavitelj v roku
8 dni ne dopolni, in vloge, ki ne bodo oddane
v roku ali ne bodo ustrezale pogojem iz tega
razpisa, bodo s sklepom zavrnjene oziroma
zavržene in ne bodo obravnavane v postopku dodelitve sredstev.
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
pisno obveščeni najpozneje v roku 60 dni
od datuma odpiranja prijav. Z izbranimi kandidati na razpis bodo sklenjene pogodbe,
kjer bodo navedeni podrobnejši pogoji koriščenja sredstev.
Upravičencem se sredstva iz proračuna
občine izplačajo na transakcijski računa na
podlagi zahtevka. Zahtevek mora vsebovati
dokazila o plačilu obveznosti in račune oziroma dokumentacijo glede na posamezen
ukrep.

Zahtevek z računi in dokazili o plačilu
mora biti dostavljen na Občino Sevnica najkasneje do:
– 31. 8. 2011 za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo, pomoč
za zaokrožitev zemljišč in naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah in
– do 31. 10. 2011 za zagotavljanje tehnične podpore kmetijskemu sektorju ter podporo za delovanje strokovnih društev.
Dodeljena sredstva bodo praviloma izplačana v letu 2011 v skladu s predpisi, ki
določajo izvrševanje proračuna.
IV. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji
dvignejo razpisno dokumentacijo
Celoten javni razpis in brezplačna razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na
spletni strani Občine Sevnica (www.obcinasevnica.si) ali pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo na Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Sevnica, Glavni
trg 19a, 8290 Sevnica, pri Vlasti Kuzmički,
tel. 07/81-61-233, elektronska posta: vlasta.kuzmicki@obcina-sevnica.si, ali Maji
Šušterič, tel. 07/81-61-262, elektronska posta: maja.susteric@obcina-sevnica.si, vsak
delovni dan, v času od 8. do 12. ure.
Občina Sevnica
Št. 671-2/2011
Ob-2003/11
Na podlagi 7. in 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP,
110/02 – ZGO-1 in 15/03 – ZOPA) (Uradni
list RS, št. 22/98, 110/02 in 5/03), Pravilnika
o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07,
114/07 – ZIPRS0809, 61/08 in 99/09 – ZIPRS1011), Pravilnika o pogojih, merilih in
postopku za sofinanciranje izvajanja letnega
programa športa v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 25/08, v nadaljevanju: Pravilnik), Letnega programa športa v Mestni občini Celje v letu 2011 (v nadaljevanju: LPŠ),
Odloka o proračunu Mestne občine Celje
za leto 2011 (sprejet na 5. seji Mestnega
sveta Mestne občine Celje dne 15. 3. 2011)
in sklepa župana o začetku postopka javnega razpisa za izbor izvajalcev in dodelitev
sredstev za sofinanciranje programov športa v Mestni občini Celje v letu 2011 z dne
21. 2. 2011, št. spisa 671-4/2010, objavlja
Mestna občina Celje (v nadaljevanju: MOC),
Trg celjskih knezov 9, Celje,
javni razpis
za izbor izvajalcev in sofinanciranje
vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog
letnega programa športa
v Mestni občini Celje v letu 2011
I. Splošni pogoji za prijavo na javni razpis
(v nadaljevanju: JR):
1. Na JR se lahko prijavijo izvajalci LPŠ
v MOC, navedeni v 5. členu Pravilnika.
2. Izvajalci morajo izpolnjevati pogoje,
navedene v 6. členu Pravilnika.
Športna društva in Zveza imajo pod enakimi pogoji prednost pri sofinanciranju izvajanja LPŠ v MOC.
Izvajalci lahko kandidirajo le s programi,
ki jih sami organizirajo in izvajajo.
Sredstva se dodelijo le tistim izvajalcem,
ki za iste programe niso prejeli sredstev že
na drugih javnih razpisih MOC v letu 2011.
II. Predmet JR so naslednje vsebine ter
razvojne in strokovne naloge v športu:
(Podrobnejši opis vsebin je v LPŠ v MOC
v letu 2011 in v navodilih za izpolnitev ter
oddajo razpisnih obrazcev.)
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1. Interesna športna vzgoja otrok, mladine in študentov:
1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok (do 6 leta)
1.2. Interesna športna vzgoja osnovnošolskih otrok (od 6. do 15. leta)
1.3. Interesna športna vzgoja mladine
(od 15. do 20. leta)
1.4. Interesna športna dejavnost študentov
1.5. Športna vzgoja otrok in mladine
s posebnimi potrebami
2. Športna vzgoja otrok in mladine
usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
(prednostni program športa – športne šole)
3. Športna rekreacija
4. Kakovostni šport
5. Vrhunski šport
6. Šport invalidov
7. Razvojne in strokovne naloge:
7.1. Delovanje športnih društev in zveze
7.2. Vzdrževanje javnih športnih objektov
7.3. Usposabljanje in izpopolnjevanje
strokovnih kadrov v športu
7.4. Organizacija športnih prireditev
7.5. Mednarodna in medobčinska dejavnost v športu
7.6. Priznanja športnikom, športnim delavcem in športnim organizacijam
7.7. Založniška dejavnost ter informatika
v športu
7.8. Meritve in testiranja športnikov ter
svetovanja
7.9. Nagrade za nadpovprečne športne
dosežke
7.10. Druge vsebine, pomembne za razvoj športa v MOC.
III. Pogoji in merila za izbor ter sofinanciranje
Pogoji in merila, po katerih se izberejo
izvajalci LPŠ v MOC v letu 2011 ter določi
višina sofinanciranja, so za razpisane vsebine ter razvojne in strokovne naloge določeni
v Pravilniku ter v razpisnih obrazcih.
IV. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet razpisa, znašajo skupaj
862.990 €. Od tega je za redno vzdrževanje
športne infrastrukture v upravljanju športnih
društev namenjenih 65.000 €, za ostale vsebine ter razvojne in strokovne naloge pa
797.990 €.
V. Rok porabe dodeljenih sredstev
Dodeljena sredstva za leto 2011 morajo
biti porabljena v letu 2011.
VI. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijave morajo biti poslane izključno po
pošti s priporočeno pošiljko, na naslov: Mestna občina Celje, Oddelek za družbene dejavnosti, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje.
Rok za prijavo na JR je petek, 8. 4.
2011.
Upošteva se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila oddana na pošti najkasneje
zadnji dan roka za prijavo. Prijava mora biti
poslana v zaprti ovojnici, na kateri mora biti
na sprednji strani pod naslovom prejemnika
napis: »Javni razpis 2011 – Šport (Ne odpiraj)«. Na sprednji levi zgornji strani ovojnice
mora biti naveden polni naziv in naslov izvajalca programa.
VII. Datum odpiranja prijav
Odpiranje prijav, ki ga vodi strokovna
komisija za izvedbo JR, imenovana s sklepom župana, bo v roku 8 dni od končnega
roka za oddajo prijav. Odpiranje prijav ne
bo javno.

Odpirale se bodo samo pravočasno oddane ter pravilno izpolnjene in označene
ovojnice.
VIII. Odločanje o postopku JR
Na podlagi predloga strokovne komisije
bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih prijavah s sklepom odločil vodja Oddelka za
družbene dejavnost MOC.
O pritožbi zoper ta sklep odloči župan
MOC.
Pritožba na pogoje in merila, ki so določena v pravilniku, ni možna.
Zavržene bodo prijave tistih izvajalcev:
– ki ne bodo predložene v roku in na način, ki je določen v točki VI. besedila JR,
– ki ne bodo vsebovale vseh prilog in
sestavin, ki jih zahteva besedilo JR in razpisne dokumentacije, ter ne bodo dopolnjene
v roku, navedenem v sklepu za dopolnitev
prijave.
Zavrnjene bodo prijave tistih izvajalcev:
– ki ne bodo izpolnjevale splošnih pogojev JR (točka I.) ali drugih pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji in v Pravilniku,
– ki ne bodo predložene na predpisanih
razpisnih obrazcih za posamezne programe,
– ki jih bo strokovna komisija pri vsebinskem pregledu prijav na podlagi določil
Pravilnika ocenila kot neustrezne.
IX. Vsebina prijave
Športna društva, v katerih deluje več
sekcij v različnih športnih panogah, morajo oddati prijavo na JR za vsako sekcijo
posebej.
Prijavi je potrebno priložiti naslednje priloge:
1. Izvajalci, ki so imeli pogodbe o sofinanciranju programov že v letu 2010, morajo predložiti:
1.1. kopijo zadnje odločbe Upravne enote Celje o vpisu v register društev (velja za
športna društva) oziroma odločbo ali drugo
dokazilo o registraciji za opravljanje dejavnosti v športu, če je v letu 2010 oziroma
2011 prišlo do statusnih sprememb,
1.2. pogodbe o najemu športnih objektov
za izvajanje prijavljenih programov ali dokazilo, da je izvajalec lastnik oziroma upravitelj
teh objektov,
1.3. tedenski urnik vadbe, iz katerega je
razviden urnik in objekt vadbe ter strokovni
kader za vse prijavljene programe športnih
šol oziroma vadbenih skupin,
1.4. seznam s podatki o usposobljenem
strokovnem kadru, ki vodi vadbo prijavljenih
programov športnih šol oziroma vadbenih
skupin,
1.5. koledar nacionalne panožne športne
zveze, v katero je izvajalec včlanjen, za sezono 2010/2011 oziroma za koledarsko leto
2011 (velja za športna društva),
1.6. poimenski seznam registriranih tekmovalcev, potrjen od nacionalne panožne
športne zveze (velja za športna društva, ki
so uvrščena v prednostni program športa
v MOC in društva, ki nastopajo v tekmovalnih sistemih svojih nacionalnih panožnih
športnih zvez,),
1.7. poročilo o izvedbi sofinanciranih programov in doseženih rezultatih v letu 2010,
1.8. zaključni račun s finančnim oziroma
poslovnim poročilom za leto 2010,
1.9. podpisan in žigosan vzorec Pogodbe o sofinanciranju vsebin ter razvojnih in
strokovnih nalog letnega programa športa
v MOC v letu 2011.
2. Izvajalci, ki se prvič prijavljajo na razpis, oziroma v letu 2010 niso imeli pogodbe
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o sofinanciranju programov, morajo predložiti:
2.1. kopijo zadnje odločbe Upravne enote Celje o vpisu v register društev (velja za
športna društva) oziroma odločbo ali drugo
dokazilo o registraciji za opravljanje dejavnosti v športu,
2.2. kopijo veljavnih pravil oziroma statuta društva, potrjenega od Upravne enote
Celje (velja za športna društva),
2.3. pogodbe o najemu športnih objektov
za izvajanje prijavljenih programov ali dokazilo, da je izvajalec lastnik oziroma upravitelj
teh objektov,
2.4. tedenski urnik vadbe, iz katerega je
razviden urnik in objekt vadbe ter strokovni
kader za vse prijavljene programe vadbenih
skupin,
2.5. seznam s podatki o usposobljenem
strokovnem kadru, ki vodi vadbo prijavljenih programov vadbenih skupin ter dokazila
o njegovi strokovni usposobljenosti (kopija
diplome),
2.6. koledar nacionalne panožne športne
zveze, v katero je izvajalec včlanjen, za sezono 2010/2011 oziroma za koledarsko leto
2011 (velja za športna društva),
2.7. poimenski seznam registriranih tekmovalcev, potrjen od nacionalne panožne
športne zveze (velja za športna društva, ki
nastopajo v tekmovalnih sistemih svojih nacionalnih panožnih športnih zvez),
2.8. zapisnik seje zadnje skupščine (velja za športna društva),
2.9. zaključni račun s finančnim oziroma
poslovnim poročilom za leti 2009 in 2010,
2.10. podpisan in žigosan vzorec Pogodbe o sofinanciranju vsebin ter razvojnih in
strokovnih nalog letnega programa športa
v MOC v letu 2011.
X. Obveščanje o izidu JR
Izvajalci, katerih prijave bodo formalno
popolne, bodo o tem obveščeni po e-pošti.
V primeru nepopolnih prijav bodo izvajalci
s sklepom pozvani, da vlogo v roku 8 dni
dopolnijo.
Izvajalci, katerih prijave bodo po vsebinskem pregledu izbrane za sofinanciranje,
bodo o tem obveščeni s sklepom vodje Oddelka za družbene dejavnost MOC, ko bo
strokovna komisija zaključila svoje delo.
Z izvajalci, pri katerih strokovna komisija
ugotovi, da imajo formalno popolne prijave
in so enake programe imeli sofinancirane že
v letu 2010, bodo najprej sklenjene pogodbe o začasnem sofinanciranju programov
v letu 2011, po končanem postopku ocenitve
in ovrednotenja programov pa še celoletne
pogodbe.
XI. Dvig razpisne dokumentacije
Razpisna
dokumentacija
(besedilo
razpisa, obvestilo o objavi javnega razpisa, navodila za pripravo in oddajo prijave
ter prijavni obrazci od št. 1 do 19), vzorca pogodbe in ovojnice, obrazci za poročilo o izvedbi športnih prireditev, Pravilnik,
LPŠ ter seznam športnih društev, uvrščenih
v prednostni program športa v MOC v letih
2010 in 2011 so od dneva objave JR do
izteka roka za oddajo prijav na voljo na
spletni strani MOC: http://moc.celje.si/uprava/cgi/MOC.cgi?page=jn, pod rubriko »Tekoča javna naročila, razpisi in natečaji za
delovna mesta«, lahko pa jo zainteresirani
izvajalci prejmejo tudi po elektronski pošti –
zahtevek je potrebno posredovati na naslov:
lado.gobec@celje.si.
XII. Dodatne informacije v zvezi z JR
Dodatne informacije v zvezi z JR lahko
interesenti dobijo vsak delovni dan, med 9.
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in 12. uro pri Ladu Gobcu, koordinatorju za
šport, na tel. 426-58-72 ali 031/665-778,
oziroma na elektronskem naslovu: lado.gobec@celje.si.
Mestna občina Celje
Ob-2017/11
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS,
št. 77/07 – UPB1, 56/08), v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega
razpisa (Uradni list RS, št. 93/05) in Pravilnika o izbiri kulturnih programov in projektov,
ki se financirajo iz proračuna Mestne občine
Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 123/04,
37/08) Mestna občina Slovenj Gradec objavlja
javni razpis
za sofinanciranje kulturnih programov
in projektov iz proračunskih sredstev
Mestne občine Slovenj Gradec
v letu 2011
1. Naročnik javnega razpisa: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380
Slovenj Gradec, javno poziva kulturne
ustvarjalce k predložitvi ponudb za sofinanciranje kulturnih programov in projektov, ki
so v javnem interesu.
2. Predmet razpisa: namen poziva je
finančno podpreti vse oblike ustvarjanja,
poustvarjanja in posredovanja raznovrstnih
javnih kulturnih programov in projektov, ki
ne sodijo v programe javne službe, bogatijo
pa pestrost kulturnega dogajanja v občini in
zagotavljajo kvalitetne kulturne dogodke ali
vzpodbujajo izobraževalno in raziskovalno
dejavnost s področja kulture ter strokovni
razvoj kulture in so javno dostopni občinstvu
(v nadaljevanju: projekti).
3. Splošni pogoji za sodelovanje
Na razpisu lahko kandidirajo:
– javni in drugi zavodi in ustanove na
področju kulture za projekte, ki ne sodijo
v obseg javne službe,
– organizacije in društva s področja kulture s statusom pravne osebe za projekte, ki
ne sodijo v obseg dejavnosti sofinancirane
iz drugih občinskih proračunskih virov,
– mladi umetniki/ce in druge fizične osebe – ustvarjalci/ke kulturnih projektov ob
pogoju, da:
– imajo sedež v občini ali izvajajo dejavnost na območju občine ne glede na
sedež, če je program zastavljen tako, da
aktivno kot partnerje ali obiskovalce v projektu vključuje izvajalce in občane iz Mestne
občine Slovenj Gradec,
– imajo poravnane vse svoje obveznosti po pogodbah z Mestno občino Slovenj
Gradec in občinskimi javnimi zavodi oziroma
nosilci javnih kulturnih programov,
– so registrirani in delujejo na področju kulturno-umetniške dejavnosti vsaj eno
leto pred prijavo na razpis,
– imajo urejeno evidenco članstva in
sodelavcev,
– imajo zagotovljene kadrovske, prostorske in druge tehnične ter organizacijske
pogoje za kvalitetno uresničitev zastavljenega projekta,
– za prijavljen projekt imajo izdelano
natančno finančno konstrukcijo, iz katere
so razvidni prihodki in odhodki za izvedbo
zastavljenega projekta in imajo zagotovljen
najmanj 50% delež sredstev iz drugih virov,
ki ne bremenijo občinskega proračuna.
Predlagatelj programa lahko sodeluje na
tem razpisu z enim programom ali projek-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
tom, lahko pa kot partner sodeluje tudi v drugih programih. S predlaganim programom
ne sme sodelovati na nobenem drugem razpisu Mestne občine Slovenj Gradec.
4. Okvirna vrednost razpisanih sredstev: okvirna vrednost razpoložljivih sredstev namenjenih temu razpisu znaša
12.500,00 EUR.
5. Splošni pogoji razpisa
Pri izboru med predlaganimi programi bo
upoštevana predvsem izvirnost, pestrost in
medijska odmevnost projekta. Prednost pri
izbiri bodo imeli projekti za otroke in mladino
ter projekti že uveljavljenih avtorjev.
Na razpisu lahko predlagatelji sodelujejo
le s projekti, ki se bodo izvedli v letu 2011.
6. Splošni razpisni kriteriji in merila:
a) inovativnost, ustvarjalnost in kakovost
projekta,
b) predviden doseg projekta,
c) finančna konstrukcija projekta,
d) udeležba na občinskih, medobčinskih,
državnih in mednarodnih prireditvah,
e) aktualnost projekta za Slovenj Gradec,
f) predviden način izvedbe projekta,
g) partnerstva v projektu.
6.1 Prednostni razpisni kriteriji:
– Slovenj Gradec bo v letu 2012 nosilec
naziva Evropska prestolnica kulture 2012,
zato bodo projekti, ki bodo v programskem
in izvajalskem oziru v letu 2011 vezani na
priprave za izvedbo v letu 2012, ovrednoteni z dodatnimi točkami v skladu s pravilnikom.
Merila za ocenjevanje so sestavni del
razpisne dokumentacije.
7. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– merila in kriterije za izbor,
– prijavni obrazec,
– vzorec pogodbe,
– obrazec poročila.
Razpisna dokumentacija je na voljo na
spletni strani naročnika (http://www.slovenjgradec.si) do izteka roka za prijave (18. 4.
2011).
8. Način in rok prijave na razpis
Prijave morajo biti oddane na pošti do
zaključka razpisnega roka, to je do 18. 4.
2011, na naslov Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec ali
osebno v vložišču na sedežu naročnika.
Vloga mora biti predložena v zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj – Prijava na javni
razpis – kultura 2011« in s podatki pošiljatelja na hrbtni strani. Vloga mora biti izpolnjena na predpisanih razpisnih obrazcih in
mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Prijavitelj lahko vlogo dopolnjuje le v razpisnem roku na enak način kot velja za
pošiljanje vloge in sicer v zaprtih ovojnicah
z oznako »Ne odpiraj – dopolnilna vloga na
javni razpis – kultura 2011«. Dopolnjevanje
vlog po poteku razpisnega roka ne bo več
mogoče.
Prijave, ki ne bodo podane na predpisanih prijavnih obrazcih naročnika, ki ne bodo
ustrezale razpisnim pogojem in, ki ne bodo
oddane pravočasno, bodo izločene iz postopka nadaljnje obravnave.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in merili razpisa.
9. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog bo izvedla strokovna
komisija na sedežu naročnika, dne, 19. 4.
2011. Odpiranje vlog ni javno.

10. Obvestilo o izidu razpisa: predlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni v roku
dveh mesecev po odpiranju ponudb.
11.
Dodatne
informacije:
pristojna oseba za dajanje informacij in pojasnil v zvezi s tem razpisom je Aleksandra
Čas, tel. 02/881-21-13, e-naslov: aleksandra.cas@slovenjgradec.si.
Mestna občina Slovenj Gradec
Ob-2021/11
Na podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), Nacionalnega programa športa v RS (Uradni list RS,
št. 24/00), Odloka o proračunu Občine Mokronog - Trebelno za leto 2011 (Uradni list
RS, št. 6/11), Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Mokronog
- Trebelno (Uradni list RS, št. 104/09) in Letnega programa športa za leto 2011, Občina
Mokronog - Trebelno objavlja, da je javni
razpis za izbor in sofinanciranje izvajalcev
letnega programa športa v letu 2011, objavljen na spletni strani občine: http://www.
mokronog-trebelno.si ter v lokalnem časopisu Odsev. Vsi razpisni pogoji in razpisna
dokumentacija v zvezi z navedenim javnim
razpisom so na razpolago na zgoraj navedeni spletni strani ali v sprejemni pisarni
Občine Mokronog - Trebelno. Rok za oddajo
je 20. 4. 2011.
Dodatne informacije so na voljo
vsak delovni dan, v času uradnih ur na
tel. 07/349-82-66, kontaktna oseba: Mateja
Kozlevčar ali prek elektronske pošte: mateja.kozlevcar@mokronog-trebelno.si.
Občina Mokronog - Trebelno
Ob-2022/11
Občina Mokronog - Trebelno na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu
(Uradni list RS, št. 3/07 – UPB), Odloka
o proračunu Občine Mokronog - Trebelno za
leto 2011 (Uradni list RS, št. 6/11), 6. člena
Pravilnika o kriterijih in merilih za sofinanciranje programov in projektov na področju
socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Mokronog - Trebelno (Uradni list RS,
št. 23/08 in 104/09) in Letnega programa
socialnega varstva za leto 2011 objavlja,
da je javni razpis za sofinanciranje programov s področja socialnega in zdravstvenega
varstva v Občini Mokronog - Trebelno za
leto 2011, objavljen na spletni strani občine:
http://www.mokronog-trebelno.si ter v lokalnem časopisu Odsev. Vsi razpisni pogoji in
razpisna dokumentacija v zvezi z navedenim javnim razpisom so na razpolago na
zgoraj navedeni spletni strani ali v sprejemni
pisarni Občine Mokronog - Trebelno. Rok za
oddajo je 20. 4. 2011.
Dodatne informacije so na voljo
vsak delovni dan, v času uradnih ur na
tel. 07/349-82-66, kontaktna oseba: Mateja
Kozlevčar ali prek elektronske pošte: mateja.kozlevcar@mokronog-trebelno.si.
Občina Mokronog - Trebelno
Ob-2023/11
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS,
št. 77/07 UPB in 56/08 in 4/10) ter v skladu z Odlokom o proračunu Občine Mokronog - Trebelno za leto 2011 (Uradni list RS,
št. 6/11), Pravilnikom o postopkih in merilih
za sofinanciranje programov in projektov
na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti
v Občini Mokronog - Trebelno (Uradni list

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
RS, št. 23/08), Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list
RS, št. 93/05) in Letnim programom kulture
v Občini Mokronog - Trebelno za leto 2011,
Občina Mokronog - Trebelno obvešča, da je
javni razpis za izbor kulturnih programov in
projektov na področju kulturne dejavnosti,
ki jih bo v letu 2011 sofinancirala Občina
Mokronog - Trebelno objavljen na spletni
strani občine: http://www.mokronog-trebelno.si ter v lokalnem časopisu Odsev. Vsi
razpisni pogoji in razpisna dokumentacija
v zvezi z navedenim javnim razpisom so na
razpolago na zgoraj navedeni spletni strani
ali v sprejemni pisarni Občine Mokronog Trebelno. Rok za oddajo je 20. 4. 2011.
Dodatne informacije so na voljo
vsak delovni dan, v času uradnih ur na
tel. 07/349-82-66, kontaktna oseba: Mateja
Kozlevčar ali prek elektronske pošte: mateja.kozlevcar@mokronog-trebelno.si.
Občina Mokronog - Trebelno
Ob-2024/11
Občina Mokronog - Trebelno na podlagi pozitivnega mnenja o skladnosti državne
pomoči št. K-BE 185-2241170-2008 z dne
6. 6. 2008 in v skladu 36. člena Zakona
o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 51/06), Pravilnika o sofinanciranju programov na področju kmetijstva v Občini Mokronog - Trebelno
za programsko obdobje 2007 – 2013 (Uradni list RS, št. 62/08), z dne 20. 6. 2008 ter
Odloka o proračunu Občine Mokronog - Trebelno za leto 2011 (Uradni list RS, št. 06/11),
objavlja, da je javni razpis za dodeljevanje
sredstev za programe na področju kmetijstva v Občini Mokronog - Trebelno, ki jih bo
v letu 2011 sofinancirala Občina Mokronog
- Trebelno objavljen na spletni strani občine:
http://www.mokronog-trebelno.si ter v lokalnem časopisu Odsev. Vsi razpisni pogoji in
razpisna dokumentacija v zvezi z navedenim javnim razpisom so na razpolago na
zgoraj navedeni spletni strani ali v sprejemni
pisarni Občine Mokronog - Trebelno. Rok za
oddajo je 20. 4. 2011.
Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan na tel. 07/349-82-63, kontaktna
oseba: Marijana Jereb ali prek elektronske
pošte: marijana.jereb@mokronog-trebelno.si.
Občina Mokronog - Trebelno
Ob-2025/11
Na podlagi 5. člena Pravilnika o sofinanciranju programov turističnih društev v Občini Mokronog - Trebelno (Uradni list RS,
št. 13/08) in Odloka o proračunu Občine Mokronog - Trebelno za leto 2011 (Uradni list
RS, št. 06/11), objavlja Občina Mokronog Trebelno, da je javni razpis za sofinanciranje
programov turističnih društev v Občini Mokronog - Trebelno, ki jih bo v letu 2011 sofinancirala Občina Mokronog - Trebelno objavljen na spletni strani občine: http://www.
mokronog-trebelno.si ter v lokalnem časopisu Odsev. Vsi razpisni pogoji in razpisna
dokumentacija v zvezi z navedenim javnim
razpisom so na razpolago na zgoraj navedeni spletni strani ali v sprejemni pisarni
Občine Mokronog - Trebelno. Rok za oddajo
je 20. 4. 2011.
Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan na tel. 07/349-82-70, kontaktna
oseba: Marija Sitar ali prek elektronske pošte: marija.sitar@mokronog-trebelno.si.
Občina Mokronog - Trebelno

Ob-2027/11
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS,
št. 77/07 – UPB1, 56/08), v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega
razpisa (Uradni list RS, št. 93/05) in Pravilnika o izbiri kulturnih programov in projektov,
ki se financirajo iz proračuna Mestne občine
Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 123/04,
37/08) Mestna občina Slovenj Gradec razpisuje
javni razpis
za sofinanciranje projektov
ohranjanja kulturne dediščine
v Mestni občini Slovenj Gradec
v letu 2011
1. Naročnik javnega razpisa: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, javno poziva lastnike in skrbnike
kulturnih spomenikov k predložitvi ponudb za
sofinanciranje projektov ohranjanja kulturne
dediščine (v nadaljevanju: projekti).
2. Predmet razpisa: namen razpisa je
izbrati in finančno podpreti projekte vzdrževanja in obnove ter javne predstavitve ali
odkupov nepremičnih in premičnih kulturnih
spomenikov na območju Mestne občine Slovenj Gradec.
3. Splošni pogoji za sodelovanje:
– javni in drugi zavodi in ustanove na
področju kulture, skrbniki kulturnih spomenikov za projekte, ki ne sodijo v obseg javne
službe,
– lastniki kulturnih spomenikov v Mestni
občini Slovenj Gradec določenih z Odlokom
o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine
Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 9/94,
38/09),
– lastniki premične in nepremične kulturne dediščine, ki je vpisana v zbirni register
dediščine ali je po mnenju pristojne strokovne službe posebnega kulturnega ali zgodovinskega pomena za Mestno občino Slovenj
Gradec ob pogoju, da:
– gre za izkazane nadpovprečne stroške pri vzdrževanju ali odkupu spomenika
zaradi spomeniške funkcije,
– imajo nesporno urejeno lastništvo
(dokazilo: izpisek iz zemljiške knjige za nepremične ali dokazilo o lastništvu in izvoru
za premične spomenike ali pogodbo o odkupu),
– se spomenik nahaja na območju Mestne občine Slovenj Gradec in je dostopen
za javnost,
– je za spomenik izdelan konzervatorski program ter zagotovljen nadzor pristojne
strokovne institucije,
– imajo poravnane vse svoje obveznosti po pogodbah z Mestno občino Slovenj
Gradec in občinskimi javnimi zavodi oziroma
nosilci javnih kulturnih programov,
– izbrani izvajalec del s svojimi referencami zagotavlja kvalitetno izvedbo del
na spomeniku,
– imajo za prijavljen projekt izdelan
izvedbeni načrt s popisom del, iz katerega
izhaja vrednost nadpovprečnih stroškov zaradi spomeniške funkcije, in natančno izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki za izvedbo projekta
ter zagotovljen najmanj 50% delež sredstev
iz lastnih neproračunskih virov ali sredstev,
pridobljenih iz drugih virov,
– za projekt ne kandidira in ni prejel nobenih drugih občinskih proračunskih
sredstev.
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4. Okvirna vrednost razpisanih sredstev,
okvirna vrednost razpoložljivih sredstev namenjenih temu razpisu je 10.784,00 EUR.
5. Splošni pogoji razpisa
Pri izboru med predlaganimi projekti
bo upoštevana predvsem po mnenju strokovne institucije velika stopnja ogroženosti
spomenika, kar ima lahko za posledico celo
trajno uničenje dela pomembne kulturne
dediščine. Prednost pri izbiri bodo imeli
projekti, kjer gre za nadaljevanje že začetih del za ohranitev spomenika in njegove spomeniške funkcije ter projekti, ki so
po svoji kulturni pričevalnosti, gospodarski
koristnosti ter turistični zanimivosti v posebnem javnem interesu Mestne občine
Slovenj Gradec.
Na razpisu lahko predlagatelji sodelujejo
le s projekti oziroma fazami projekta, ki bodo
realizirani v letu 2011.
6. Splošni razpisni kriteriji in merila:
– pomembnost izvedbe posega pri ohranjanju kulturne dediščine, ki je v javnem interesu Mestne občine Slovenj Gradec,
– stopnja ogroženosti spomenika,
– strokovna priprava in zaokroženost
programa,
– finančna konstrukcija programa,
– nadaljevanje že začetih posegov na
spomeniku,
– dosedanja prizadevanja lastnikov oziroma skrbnikov za ohranitev spomenika in
njegove spomeniške funkcije,
– projekti, ki imajo izdelano izvirno zasnovo in inovativni pristop k prezentaciji kulturnozgodovinske pričevalnosti.
7. Razpisna dokumentacija:
Razpisna dokumentacije obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec,
– merila in kriteriji za izbor,
– vzorec pogodbe,
– obrazec poročila.
Razpisna dokumentacija je na voljo na
spletni strani naročnika (http://www.slovenjgradec.si) do izteka roka za prijave (18. 4.
2011).
8. Način in rok prijave na razpis
Prijave morajo biti oddane na pošti do
zaključka razpisnega roka, to je do 18. 4.
2011, na naslov Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec ali
osebno v vložišču na sedežu naročnika.
Vloga mora biti predložena v zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj – Prijava na javni
razpis – kulturna dediščina 2011« in s podatki pošiljatelja na hrbtni strani. Vloga mora biti
izpolnjena na predpisanih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge
in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Prijavitelj lahko vlogo dopolnjuje le
v razpisnem roku na enak način kot velja za
pošiljanje vloge in sicer v zaprtih ovojnicah
z oznako »Ne odpiraj – dopolnilna vloga na
javni razpis – kulturna dediščina 2011«. Dopolnjevanje vlog po poteku razpisnega roka
ne bo več mogoče.
Prijave, ki ne bodo podane na predpisanih prijavnih obrazcih naročnika, ki ne bodo
ustrezale razpisnim pogojem in, ki ne bodo
oddane pravočasno, bodo izločene iz postopka nadaljnje obravnave.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in merili razpisa.
Prijave morajo biti oddane na pošti do
zaključka razpisnega roka, to je do 18. 4.
2011, na naslov Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec ali
osebno v vložišču na sedežu naročnika.
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Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in merili razpisa.
9. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog bo izvedla strokovna
komisija na sedežu naročnika, dne, 19. 4.
2011. Odpiranje vlog ni javno.
10. Obvestilo o izidu razpisa: predlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni v roku
dveh mesecev po odpiranju ponudb.
11.
Dodatne
informacije:
pristojna oseba za dajanje informacij in pojasnil v zvezi s tem razpisom je Aleksandra
Čas, tel. 02/881-21-13, e-naslov: aleksandra.cas@slovenjgradec.si.
Mestna občina Slovenj Gradec
Št. 431-0001/2011
Ob-2046/11
Občina Lovrenc na Pohorju objavlja
na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Uradni list RS, št. 22/98, 27/02 Odl. US:
U-I-210/98-32, 110/02 – ZGO-1, 15/03 –
ZOPA) in 5. člena Pravilnika za vrednotenje
športnih programov v Občini Lovrenc na Pohorju (MUV št. 4/2010)
javni razpis
za zbiranje predlogov
za sofinanciranje programov športa
za leto 2011, ki jih bo Občina
Lovrenc na Pohorju sofinancirala
iz občinskega proračuna za leto 2011
1. Na razpisu lahko sodelujejo:
– športna društva in zveze,
– osnovna šola in vrtec,
– gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v športu,
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno
koristne ter neprofitne.
2. Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– da imajo sedež v Občini Lovrenc na
Pohorju,
– da so registrirani najmanj eno leto,
– da imajo za določene športne programe zagotovljeno redno in programsko urejeno vadbo najmanj 36 tednov na leto,
– da imajo zagotovljene materialne
(športna oprema in rekviziti), prostorske
(sklenjene najemniške pogodbe), kadrovske
in organizacijske pogoje za uresničevanje
načrtovanih športnih aktivnosti,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu
(velja za športna društva) in vadbi.
3. Sofinancirali bomo naslednjo vsebino
športnih programov:
– športno vzgojo predšolskih otrok,
– športno vzgojo šoloobveznih otrok,
– športno vzgojo mladine,
– športno dejavnost študentov,
– športno rekreacijo,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– šport invalidov,
– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,
– športne prireditve,
– delovanje športnih društev in zvez.
4. Prijava na razpis mora biti dostavljena
na razpisnih obrazcih naročnika, ki jih po
objavi razpisa interesenti lahko dvignejo na
sedežu Občine Lovrenc na Pohorju, Spodnji trg 8, 2344 Lovrenc na Pohorju, v času
uradnih ur.
Gospodarske družbe, zasebniki in druge ustanove, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v športu ter ustanove, ki
so ustanovljene za opravljanje dejavnosti
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v športu, morajo ob prijavi na razpis priložiti
potrdilo o registraciji za opravljanje dejavnosti športa.
5. Izvajalci morajo k izpolnjenim prijavnim obrazcem naročnika obvezno priložiti
še:
– natančen opis programov s seznamom
udeležencev, krajem izvajanja programov,
urnikom vadbe, krajem vadbe in podatki
o strokovnem kadru,
– finančno vrednotenje programov s planom stroškov za l. 2011 in
– zaključno poročilo o porabljenih sredstvih za izvajanje programov v l. 2010.
6. Vrednost sredstev, ki bodo namenjena
za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v l. 2011 znaša 22.975,00 EUR.
Naročnik bo z izbranimi izvajalci sklenil pogodbo od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011.
7. Izbrane programe bomo sofinancirali na podlagi pogojev, meril in normativov
»Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Lovrenc na Pohorju«.
8. Rok za prijavo na Javni razpis – šport
2011 je 22. 3. 2011.
9. Prijave z razpisno dokumentacijo pošljite ali dostavite obvezno v zaprti kuverti na naslov: Občina Lovrenc na Pohorju,
Spodnji trg 8, 2344 Lovrenc na Pohorju (s
pripisom »Javni razpis – šport 2011« – »Ne
odpiraj!)«.
10. Odpiranje prijav ne bo javno.
Prejete vloge bo obdelala in ocenila komisija, predlog izbora programov in predlog
delitve razpoložljivih proračunskih sredstev
za šport bo potrdil župan Občine Lovrenc
na Pohorju.
Sklep o dodelitvi finančnih sredstev bodo
prijavljeni izvajalci prejeli v roku 30 dni po
poteku razpisnega roka.
11. Podrobne informacije lahko dobite na
Občini Lovrenc na Pohorju, Spodnji trg 8,
Lovrenc na Pohorju, tel. 02/630-05-63 – pri
Marku Rakovniku.
Občina Lovrenc na Pohorju
Št. 431-0001/2011
Ob-2047/11
Na podlagi 57., 61., 62., in 100. do
120. člena Zakona o uresničevanju javnega
interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07
– ZUJIK-UPB1, 56/08), Pravilnika o izvedbi
javnega poziva in javnega razpisa (Uradni
list RS, št. 93/05), Pravilnika o sofinanciranju programov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Lovrenc na Pohorju in Meril in kriterijev za sofinanciranje
programov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Lovrenc na Pohorju
(MUV št. 28/05 – z vsemi spremembami),
objavlja Občina Lovrenc na Pohorju
javni razpis
za sofinanciranje programov
na področju ljubiteljskih kulturnih
dejavnosti v Občini Lovrenc na Pohorju
za leto 2011
I. Naročnik: Občina Lovrenc na Pohorju,
Spodnji trg 8, 2344 Lovrenc na Pohorju.
II. Predmet razpisa so programi in projekti na področju kulture, ki zajemajo vse
oblike ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na področju glasbene
(vokalne, instrumentalne in historične glasbe), plesne, gledališke in lutkovne, folklorne, filmske, literarne, likovne, fotografske ter
knjižno založniške in več zvrstne dejavnosti,
ki bodo izvedeni kot:
– prireditve,
– redna letna dejavnost kulturnega društva,

va,

– založniški projekti,
– jubilejna slavnost ali jubilejna razsta-

– novoletna ali božična prireditev (koncert, predstava…),
– gostovanja po Sloveniji ali tujini,
– šolanje ali izobraževanje članov društva,
– izobraževanje strokovnega kadra na
izobraževalnih programih (JSKD…),
– izdaja avdio, video kasete,
– izdaja publikacij povezanih z delovanjem ljubiteljskih kulturnih društev.
Predmet tega razpisa niso sredstva za
investicijsko vzdrževanje in investicije v prostore za izvajanje kulturnih programov in
projektov.
III. Pravico do sofinanciranja ljubiteljskih
kulturnih programov na tem razpisu imajo
pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani za opravljanje kulturno umetniških dejavnosti ter posredovanju
kulturnih dobrin (obvezno dokazilo: kopija
odločbe o vpisu v register društev),
– imajo sedež v Občini Lovrenc na Pohorju in delujejo na območju Občine Lovrenc na Pohorju,
– dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi (dovoljene so minimalne vstopnine),
– imajo potrjen program s strani najvišjega organa društva,
– dokazila o urejeni evidenci in članstvu
(velja za kulturna društva – izpolnite in obvezno priložite fotokopijo evidence o članstvu),
– delujejo na področju ljubiteljske kulture
najmanj eno leto,
– vsako leto ob razpisu za tekoče leto
oziroma najkasneje do konca leta predložijo
poročilo o realizaciji programov ter poročilo
o doseženih uspehih (na tekmovanjih in razstavah za preteklo leto),
– redno sodelujejo na območnih preglednih prireditvah JSKD,
– redno skrbijo za izobraževanje strokovnega kadra.
IV. Okvirna višina sredstev: višina sredstev, ki so na razpolago za sofinanciranje
kulturnih programov v letu 2011 znaša
12.740,00 EUR. Naročnik bo z izbranimi
izvajalci sklenil pogodbo za obdobje od 1. 1.
2011 do 31. 12. 2011.
V. Razpisno dokumentacijo in podrobnejše informacije lahko dobite od dneva objave
do izteka prijavnega roka dne 21. 3. 2011,
v prostorih Občine Lovrenc na Pohorju,
Spodnji trg 8, 2344 Lovrenc na Pohorju pri
Marku Rakovniku, v času uradnih ur v ponedeljek, sredo in petek med 8. in 12. uro ter
v sredo od 14. do 16. ure.
VI. Oddaja prijav: prijave morajo biti podane na razpisnih obrazcih skupaj z dokazili
oziroma prilogami, ki jih zahtevajo obrazci,
poslane pa morajo biti v zapečatenem ovitku na naslov: Občina Lovrenc na Pohorju,
Spodnji trg 8, 2344 Lovrenc na Pohorju,
s pripisom »Javni razpis – Kultura 2011 – Ne
odpiraj«. Pošiljke oddane po pošti morajo
biti oddane obvezno s priporočeno pošto,
najpozneje do 21. 3. 2011 (dan poštnega
žiga).
VII. Odpiranje prijav: strokovna komisija,
imenovana s sklepom župana, bo odpiranje
prijav izvedla v prostorih Občine Lovrenc na
Pohorju. Odpiranje ne bo javno.
Pri odpiranju prijav bodo iz nadaljnjega
postopka izločene vse prijave ki:
– niso bile oddane v razpisanem roku,
– jih ni predložila upravičena oseba.
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V primeru nepopolno izpolnjenih prijav
s pomanjkljivo dokumentacijo, bo komisija
v roku 3 dni od odpiranja prijav prijavitelja
pozvala, da v roku 5 delovnih dni dopolnijo
prijave. V primeru, da prijavitelj v predpisanem roku ne bo dopolnil prijave, bo prijava
izločena in s sklepom zavržena kot nepopolna.
VIII. Sklep o izidu razpisa bodo prijavitelji
prejeli v roku 30 dni od datuma odpiranja
prijav.
IX. Pogodbe o sofinanciranju bodo z izbranimi prijavitelji sklenjene v roku 30 dni po
končanem postopku.
X. Poraba dodeljenih sredstev: izvajalci
morajo dodeljena sredstva porabiti v proračunskem letu, za katerega velja ta razpis in
se torej ne prenašajo v leto 2012.
Občina Lovrenc na Pohorju
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Javne dražbe
Št. 478-290/2011-4

Ob-2070/11

Delni preklic
»Ministrstvo za obrambo RS delno preklicuje javno dražbo, objavljeno v Uradnem
listu RS, št. 14/11, – razglasni del, stran
464.
Preklic se nanaša v delu, ki se glasi na
stanovanja pod zaporedno št. 2, 3, 5 in 12,
in sicer:
Dvosobno
stanovanje
(zasedeno)
št. 40/X. nad., v skupni neto izmeri 66,60 m2
(z ident. št. 1730-4071-140) v stanovanjski
stavbi, na naslovu Rojčeva ulica 26, Ljub
ljana, podv. 1427/95, k.o. Moste (tablica
Mors 20856).
a. Ogled stanovanja: 16. 3. 2011 od 8.
do 9. ure,
b. Izklicna cena: 119.300,00 EUR.
Dvosobno
stanovanje
(zasedeno)
št. 37/X. nad., v skupni neto izmeri 72,01 m2
(z ident. št. 1730-4071-137) v stanovanjski
stavbi, na naslovu Rojčeva ulica 26, Ljub
ljana, podvložek 1427/92, k.o. Moste (tablica Mors 20852).
a. Ogled stanovanja: 16. 3. 2011 od 8.
do 9. ure,
b. Izklicna cena: 140.900,00 EUR.
Dvosobno
stanovanje
(zasedeno)
št. 10/I. nad., v skupni neto izmeri 52,33 m2
(z ident. štev. 1625-294-19) v stanovanjski
stavbi, na naslovu Prijateljeva trg 2, Ribnica,
(tablica Mors 27829).
a. Ogled stanovanja: 16. 3. 2011 od 8.
do 9. ure,
b. Izklicna cena: 42.300,00 EUR.
Trisobno stanovanje (zasedeno) št. 18/4.
nad., v skupni neto izmeri 75,69 m2 (z id.
št. 2490-702-18) podvložek 2862/19, k.o.
Postojna v stanovanjski stavbi, na naslovu
Ul. Prekomorskih brigad 8, Postojna (tablica
Mors 20545).
a. Ogled stanovanja: 16. 3. 2011 od 8.
do 9. ure,
b. Izklicna cena: 57.300,00 EUR.
Ministrstvo za obrambo
Št. 478-77/2010/42
Ob-1951/11
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, Štefanova 2 (v
nadaljevanju: naročnik) v skladu s tretjim
odstavkom 41. člena Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10),
20. člena Zakona o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 14/07) in 38. člena Uredbe o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09 – Odl.
US, 100/09 in 49/10) objavlja
ponovno javno dražbo
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, Štefanova 2, Ljubljana.
2. Opis predmeta prodaje:
Nepremičnina parc. št. 930/26 – neplodno, v izmeri 4.091 m2, k.o. Leskovec.
Nepremičnina parc. št. 930/11 – neplodno, v izmeri 249 m2.
Lastnik nepremičnin: Republika Slovenija, upravljavec Ministrstvo za notranje zadeve.

3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin po metodi javne dražbe.
4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja
Izklicna cena za nepremičnino parc.
št. 930/11, k.o. Leskovec: 27.514,50 EUR.
Izklicna
cena
za
nepremičnino parc. št. 930/26, k.o. Leskovec:
452.055,50 EUR.
Draži se vsaka nepremičnina posebej. V ta zneska ni vštet davek na dodano vrednost. Najnižji znesek višanja je
100,00 EUR.
5. Način in rok plačila kupnine: kupec
poravna kupnino na podlagi izstavljenega
računa lastnika, in sicer najkasneje v roku
15 dni od izstavitve računa. Plačilo celotne
kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo dne 6. 4. 2011 ob 11. uri na naslovu: Ministrstvo za notranje zadeve, Kersnikova 2,
Ljubljana – sejna soba v 1. nadstropju.
Predstavniki dražiteljev – pravnih oseb,
ki bodo prisotni na javni dražbi, morajo pred
pričetkom javne dražbe komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javni
dražbi.
Dražitelji – fizične osebe, ki bodo prisotni
na javni dražbi, morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji izročiti na vpogled dokument s fotografijo, katerega je izdal državni
organ.
Vsi dražitelji morajo pred pričetkom javne
dražbe komisiji predložiti potrdilo o vplačani varščini, celotno številko TRR za primer
vračila varščine, davčno oziroma ID št. za
DDV, EMŠO oziroma matično številko in
telefonsko številko.
7. Višina varščine
Dražitelji morajo najkasneje do 5. 4. 2011
do 12. ure plačati varščino v višini 10% od
izklicne cene.
Varščina se plača na račun Ministrstva
za notranje zadeve, št. 01100-6370171132,
ter sklic 28 17116-2990008-39913010.
Varščina bo uspelemu dražitelju vračunana v kupnino, dražiteljem, ki ne bodo
uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 30 dni
po končanem postopku javne dražbe.
Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo najmanj po izklicni ceni za vsako predmetno nepremičnino. Ponudba veže dražitelja do zaključka dražbe in dražitelj do
tedaj ne more odstopiti od ponudbe ali jo
kakorkoli razveljaviti.
8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in
ogled predmeta javne dražbe
Ogled nepremičnin je mogoč po predhodnem dogovoru z Janezom Klavžarjem,
tel. 07/492-93-01, mob. 051/388-026, pri katerem dobite tudi vse dodatne informacije
v zvezi z nepremičninama, ki sta predmet
prodaje.
Podrobnejše informacije v zvezi z izvedbo javne dražbe dobite pri Mojci Pleško
Grah, tel. 01/428-47-23, el. naslov: mojca.plesko-grah@gov.si.
9. Ustavitev postopka: Vlada ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika lahko
postopek ustavi do sklenitve pravnega posla, pri čemer se povrne stroške dražiteljem

v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.
10. Drugi pogoji:
– nepremičnini sta naprodaj po načelu
»videno-kupljeno«;
– nepremičnini nimata direktnega dostopa do javne ceste, zato si bo kupec moral
urediti služnost dostopa;
– izbrani dražitelj je dolžan v roku 15 dni
po končani dražbi skleniti z lastnikom kupoprodajno pogodbo;
– če izbrani dražitelj ne sklene kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, je postopek javne dražbe razveljavljen, vplačana
varščina je zadržana;
– kupec mora nepremičnini prevzeti
v roku 15 dni od plačila celotne kupnine;
– vse morebitne stroške, ki bi nastali
v zvezi s prodajo, plača kupec;
– vse stroške v zvezi s pogodbo (notarska overitev, DDV, vknjižba lastninske pravice v zemljiško knjigo, stroške zemljiško
knjižnega dovolila ipd.) ter morebitne druge
stroške, ki bi nastali v zvezi s prodajo poravna kupec.
Ministrstvo za notranje zadeve
Ob-1982/11
Javni stanovanjski sklad Mestne občine
Koper na podlagi 32. in 34. člena Splošnih
pogojev poslovanja Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper (Uradni list
RS, št. 33/10) in sklepov nadzornega sveta
JSS MOK z dne 24. 11. 2009 ter 7. 12. 2010
objavlja
javno dražbo
ki bo v sredo, 6. 4. 2011 ob 13. uri, v prostorih Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper, Nazorjev trg 5, Koper.
Predmet prodaje:
1. Nepremičnina, v naravi stanovanjska stavba na naslovu Koper, Volkova
ulica 3, stoječa na parceli št. 1300, zk. vložek št. 755, k.o. Koper, v izmeri 73 m2, za
izklicno ceno 97.842,00 EUR.
2. Nepremičnina, v naravi stanovanjska
stavba na naslovu Koper, Volkova 1, stoječa na parceli št. 1301/2, k.o. Koper, zk.
vložek št. 754, k.o. Koper, v skupni izmeri
159 m2, od tega 83 m2 stanovanjska stavba,
76 m2 pa porušen objekt, za izklicno ceno
116.453,00 EUR.
3. Nepremičnina, v naravi stavba na parceli št. 1301/3, k.o. Koper, zk. vložek št. 754,
k.o. Koper, v skupni izmeri 63 m2, za izklicno
ceno 33.168,00 EUR.
4. Nepremičnina, v naravi stanovanjska
stavba na naslovu Koper, Kosovelov trg 2,
stoječa na parceli št. 1302, k.o. Koper, zk.
vložek št. 828, k.o. Koper, v izmeri 151 m2,
za izklicno ceno 90.507,00 EUR.
5. Nepremičnina, v naravi zasedena stanovanjska stavba na naslovu Premančan
42, stoječa na parc. št. 1342/7, v izmeri
71 m2 in parc. št. 1342/9, v izmeri 52 m2,
obe vpisani v zk. vložek št. 288, k.o. Hribi,
za izklicno ceno 49.249,00 EUR.
6. Nepremičnina, v naravi stanovanjska
stavba na naslovu Spodnje Škofije 77, stoječa na parc. št. 38/3.S, v izmeri 40 m2 in parc.
št. 38/2.S, v izmeri 117 m2, obe vpisani v zk.
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vl. št. 1952, k.o. Škofije, za izklicno ceno
49.269 EUR.
7. Nepremičnina, v naravi stanovanjska
stavba na naslovu Hrvatini 69, stoječa na
parceli 125.S, v izmeri 149 m2, vpisana v zk.
vl. 628, k.o. Hribi in parc. št. 936/2, v izmeri
115 m2, vpisana v zk. vložek št. 1705, k.o.
Hribi, za izklicno ceno 97.462 EUR.
8. Nepremičnina, v naravi stanovanjska
stavba na naslovu Jelarji 14, stoječa na
parceli št. 2118, v izmeri 248 m2 in parceli
št. 2119, v izmeri 53 m2, obe vpisani v zk,
vložek št. 163, k.o. Hribi, za izklicno ceno
126.784 EUR.
9. Nepremičnina, v naravi stanovanjska
stavba na naslovu Koper, Izolska vrata 16,
stoječa na parc. št. 174, k.o. Koper, v skupni izmeri 71 m2, od tega 28 m2 stavbišče in
43 m2 dvorišče, vpisana v zk. vložek št. 683,
k.o. Koper, za izklicno ceno 71.589 EUR.
10. Nepremičnina, v naravi stanovanje
na naslovu Koper, Vegova 25/a, v izmeri
22,12 m2, št. dela stavbe 2606-555-1, stoječe na parc. št. 435/20, k.o. Semedela,
vpisano v zk. vl. št. 5270/1, k.o. Semedela,
za izklicno ceno 57.225 EUR.
Vse navedene nepremičnine, razen nepremičnine pod zaporedno številko 5, so
nezasedene.
Nepremičnina pod zaporedno št. 5, na
naslovu Premančan 42, je zasedena z najemnikom, ki ima sklenjeno najemno pogodbo
za neprofitno stanovanje za nedoločen čas.
Na podlagi 176. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03 in spremembe)
ima najemnik za izlicitirano ceno predkupno
pravico. Če najemnik ne izkoristi svoje predkupne pravice, se mu položaj iz najemnega
razmerja ne sme poslabšati.
Za stanovanje pod zaporedno številko 10
ima skladno z določili 124. člena Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 8/02,
18/07 ter Skl. US: U-1-70/04-18) za izlicitirano ceno predkupno pravico etažni lastnik.
Ogled nepremičnin pod zaporedno št. 6,
7, 8, 9 in 10 bo možen po predhodni najavi.
Davek na promet nepremičnin in drugi stroški v zvezi s prodajo in zemljiško
knjižnimi vpisi niso vključeni v ceno in jih
poravna kupec.
Najnižji znesek, za katerega dražitelj dviga ceno je 1.000 EUR.
Razpisni pogoji so naslednji:
1. Dražitelj mora pred začetkom dražbe
vplačati varščino v višini 10% od izklicne
cene na TRR 01250-6000000239 – Namensko premoženje JSS MOK, z obveznim sklicem na številko 00 20100000.
2. Na dražbi lahko sodelujejo pravne in
fizične osebe iz Republike Slovenije in tiste
osebe, ki imajo sedež oziroma državljanstvo
v eni od držav članic EU.
3. Dražitelj mora na dražbi predložiti fotokopije naslednjih dokumentov in originale
na vpogled:
– potrdilo o plačani varščini in številko
transakcijskega računa z navedbo banke za
primer vračila varščine,
– veljavni osebni dokument in davčno
številko, v primeru prijave fizične osebe oziroma priglasitveni list star največ tri mesece,
če se prijavi samostojni podjetnik,
– izpisek iz sodnega registra, star največ
tri mesece in ID štev. za DDV v primeru prijave pravne osebe,
– EMŠO oziroma matično številko in telefonsko številko,

– morebitni pooblaščenci morajo predložiti overjeno pooblastilo za zastopanje na
javni dražbi, ki se nanaša na predmet javne
dražbe.
Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni
pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju na
javni dražbi. Po oddaji navedenih dokumentov in do zaključka draženja izbrane nepremičnine dražitelj ne sme zapuščati prostora
dražbe.
4. Vplačana varščin se kupcu vračuna
v kupnino. Dražitelj, ki na dražbi ne uspe,
dobi brezobrestno povrnjeno varščino najkasneje v 15 dneh po izvedeni javni dražbi.
5. Prodaja se izvede po principu videnokupljeno in kupec nima pravice uveljavljati
z objekti in zemljiščem kasnejših reklamacij.
6. Javna dražba bo ustna. Na dražbi
uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. Dražbo vodi Komisija za razpolaganje z nepremičnim premoženjem JSS MOK.
7. Pogodba o prodaji mora biti sklenjena
najkasneje v 30 dneh po javni dražbi. Če
pogodba ni sklenjena v tem roku, zapade
ostanek varščine po odbitku stroškov postopka za izdelavo elaborata sodne cenitve
in ostalih stroškov, v korist lastnika.
8. Kupec ne sme imeti pred sklenitvijo
kupoprodajne pogodbe do JSS MOK odprtih
nobenih obveznosti.
9. Kupec mora plačati kupnino najpozneje v 8 dneh od sklenitve pogodbe na TRR
01250-6000000239 – Namensko premoženje JSS MOK.
10. Kupec pridobi lastninsko pravico po
plačilu celotne kupnine, stroškov postopka
in overitve pogodbe.
11. Vknjižba nepremičnin je možna na
podlagi izdanega zemljiškoknjižnega dovolila, ki ga izda prodajalec po plačilu celotne
kupnine in ostalih stroškov.
12. Prodajalec lahko do sklenitve pravnega posla ustavi postopek prodaje brez
obrazložitve in odškodninske odgovornosti,
dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez
obresti.
13. Podrobnejše informacije lahko zainteresirani dobijo v času uradnih ur, v prostorih Javnega stanovanjskega sklada MOK,
Nazorjev trg 5, in po tel. 664-64-21 ali na
spletnih straneh Mestne občine Koper, www.
koper.si.
Javni stanovanjski sklad
Mestne občine Koper
Ob-1981/11
Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310
Ribnica, objavlja na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin
in občin (Uradni list RS, št. 14/07, 86/10 –
ZSPDSLS), 38. člena Uredbe o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/08, 55/09, 100/09)
ter sklepa Občinskega sveta Občine Ribnica
št. 352-2/2011 z dne 8. 3. 2011
javno dražbo
za oddajo profitnega stanovanja
v najem
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3,
1310 Ribnica.
2. Predmet oddaje v najem
Profitno enosobno stanovanje št. 9, v 2.
nadstropju stanovanjskega bloka na Knafljevem trgu 8, 1310 Ribnica, ki stoji na parc.
št. 119/44, k.o. Ribnica, neto tlorisna povr-
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šina stanovanja je 42,41 m2. Stanovanje je
vpisano v zemljiško knjigo.
Stanovanju pripada klet. Stanovanje je
neopremljeno.
3. Vrsta pravnega posla: najemna pogodba.
4. Izklicna mesečna najemnina in najnižji
znesek njenega višanja: 137,64 EUR, najnižji znesek višanja: 10 EUR.
Na javni dražbi bo uspel dražitelj, ki bo
ponudil najvišjo najemnino.
Najemnina se bo usklajevala z rastjo
življenjskih stroškov v Republiki Sloveniji
(inflacije) in ne vključuje obratovalnih stroškov.
5. Način in rok plačila najemnine
Najemnino bo najemnik plačeval mesečno, v rokih dospetja določenih s strani upravljavca stanovanj v lasti Občine Ribnica.
Položena varščina se všteje v plačilo prve
najemnine.
Najemnik bo poleg najemnine plačeval
še obratovalne stroške. Obratovalni stroški
obsegajo predvsem stroške ogrevanja, vodarine in kanalščine, elektrike, odvoza smeti
in morebitne druge stroške, ki jih z uporabo
povzroča najemnik.
Pred vselitvijo v stanovanje je najemnik
dolžan plačati najemodajalcu znesek 3 mesečnih najemnin, kar je kavcija za morebitno
povzročeno škodo v stanovanju ali morebitne neporavnane obveznosti. Ta znesek mu
bo najemodajalec vrnil z obrestmi po obrestni meri 1,3% v roku osmih dni po prevzemu stanovanja in ugotovitvi, da je najemnik
stanovanje uporabljal v skladu z veljavnimi
normativi in standardi ter, da so poravnane
vse obveznosti do najemodajalca.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo dne 5. 4. 2011 ob 11. uri, v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica.
7. Dražitelji morajo pred začetkom dražbe plačati kavcijo v višini ene izklicne mesečne najemnine. Kavcijo je treba nakazati na transakcijski račun Občine Ribnica,
št. 01304-0100005476, sklic 00 DŠ 722100
(DŠ – davčna številka dražitelja) z navedbo
»plačilo varščine za najem stanovanja«.
8. Plačana kavcija bo brez obresti po
končani javni dražbi vrnjena tistim dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspeli, in
sicer v roku 3 dni od dneva izvedbe javne
dražbe.
9. Ogled predmetnega stanovanja
bo možen po predhodnem dogovoru na
tel. 01/837-20-28 (Zalka Gorše), pri omenjeni kontaktni osebi dobite tudi dodatne
informacije o stanovanju.
10. Pogoji za sodelovanje
Na javni dražbi lahko sodelujejo fizične
osebe, ki so izpolnile pogoj polnoletnosti.
Dražitelji morajo pred začetkom dražbe
komisiji predložiti:
– potrdilo o državljanstvu RS ali osebno
izkaznico ali potni list,
– overjeno pooblastilo v primeru, da fizična oseba za udeležbo na dražbi pooblasti
drugo pravno ali fizično osebo,
– originalno potrdilo o plačilu kavcije
s priloženo številko računa za primer vračila kavcije,
– davčno, EMŠO in telefonsko številko.
Interesenti, ki ne bodo dokazali izpolnjevanja pogojev iz prvih treh alinej 10. točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila
dražbo, izločeni iz postopka pred začetkom
dražbe.
11. Z najugodnejšim dražiteljem se sklene najemna pogodba za dobo 5 let, najka-
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sneje v roku 15 dni po zaključku dražbe.
Če dražitelj ne podpiše najemne pogodbe
v navedenem roku iz razlogov, ki so na
strani dražitelja, Občina Ribnica zadrži njegovo kavcijo.
12. Pravila javne dražbe:
– javno dražbo bo izvajala dražbena komisija v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list
RS, št. 84/07, 94/08, 55/09, 100/09),
– ugovore proti dražbenemu postopku je
možno podati dokler ni zaključen zapisnik
o poteku dražbe,
– morebitne ugovore reši takoj predsednik komisije,
– komisija iz prejšnje alineje lahko začeti
postopek, s soglasjem predstojnika, ustavi
do sklenitve pravnega posla, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, pri
čemer se dražiteljem v roku 3 dni povrne
plačana varščina in izkazani stroški.
14. Ta javna dražba se objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije in na uradni spletni
strani Občine Ribnica, www.ribnica.si.
Občina Ribnica
Št. 57/2011
Ob-1986/11
Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360
Vrhnika, objavlja na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (ZSPDPO – Uradni list RS,
št. 14/2007, 55/2009 Odl. US: U-I-294/07-16)
v povezavi s tretjim odstavkom 41. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti – ZSPDSLS
(Uradni list RS, št. 86/10) in 38. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin
in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07,
55/09 Odl. US: U-I-294/07-16, 100/09,
49/10) – v nadaljevanju: uredba, Odloka
o proračunu Občine Vrhnika za leto 2011
(Naš časopis, št. 380/2011) in Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja s stvarnim
premoženjem Občine Vrhnika za leto 2011
(Naš časopis, št. 380/2011)
javno dražbo
za prodajo nepremičnine
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika (matična številka: 5883407, identifikacijska številka: SI
43542204).
2. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnine.
3. Predmet javne dražbe
Predmet javne dražbe je nepremičnina –
zemljišče brez stavbe – parc. št. 2586/4, k.o.
Blatna Brezovica, v površini 1231 m², vrsta
rabe – travnik.
Zemljišče je glede na prostorske akte
Občine Vrhnika po namenski rabi stavbno
zemljišče za stanovanjsko gradnjo (S). Za
zemljišče veljata Odlok o splošnih merilih
in pogojih prostorsko ureditvenih pogojev
za Občino Vrhnika (Uradni list RS, št. 1/95,
6/99, Naš časopis, št. 292/03, 323/06,
349/08) in Odlok o prostorskih ureditvenih
pogojih za plansko celoto L1 Drenov Grič
(Uradni list RS, št. 4/95, 43/05, Naš časopis, št. 271/01, 303/04, 314/05), ki ga uvršča v območje urejanja L1 S/2, morfološka
enota 2D/1.
4. Izklicna cena: izklicna cena zemljišča
znaša 98.480,00 EUR. Navedena cena ne
vključuje 20% DDV, ki ga je dolžan plačati
kupec.
5. Pravila in pogoji javne dražbe
5.1 Najnižji znesek višanja

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Najnižji znesek višanja kupnine znaša
1.000,00 EUR.
5.2 Nepremičnina bo prodana dražitelju,
ki bo ponudil najvišjo ceno.
5.3 Nepremičnina se proda v celoti po
sistemu videno–kupljeno.
5.4 Javna dražba se bo opravila ustno
v slovenskem jeziku.
5.5 Varščina
Dražitelji morajo najkasneje do vključno 4. 4. 2011 vplačati varščino, ki znaša
10% izklicne cene, na podračun Občine
Vrhnika, številka: 01340-0100001093, odprt pri Banki Slovenije, sklic na številko: 18
76406-7141998-10234211, z navedbo »plačilo varščine«. Plačana varščina se najuspešnejšemu dražitelju vračuna v kupnino,
ostalim ponudnikom, ki niso uspeli na javni dražbi, pa se varščina vrne brez obresti
v roku 8 dni po zaključku javne dražbe. Če
kupec ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, prodajalec obdrži varščino.
5.6. Izbira najugodnejšega dražitelja
Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi
na javni dražbi. Z vplačilom varščine sprejme dražitelj obveznost pristopiti k dražbi in
razpisnim pogojem dražbe. Izklicna vrednost
stvarnega premoženja oziroma vsaka nadaljnja cena se izkliče trikrat. Če noben od
udeležencev javne dražbe navedene cene
ne zviša pred tretjim izklicem, se šteje, da je
sprejeta tista cena, ki je bila izklicana trikrat.
Ko je cena izklicana trikrat, oseba, ki vodi
javno dražbo, ugotovi, komu in po kakšni
ceni je bil predmet javne dražbe prodan in
kupca pozove k podpisu pogodbe. Na dražbi uspe dražitelj, ki je ponudil najvišjo ceno.
V primeru, da izklicna vrednost ni dosežena, javna dražba ni uspešna. Ugovore proti
dražbenemu postopku je mogoče podati,
dokler ni zaključen zapisnik o poteku javne
dražbe.
5.7 Rok sklenitve pogodbe
Prodajna pogodba se sklene z najugodnejšim dražiteljem v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. Če dražitelj ne podpiše
pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki
so na strani dražitelja, se bo štelo, da je od
nakupa odstopil in ima Občina Vrhnika pravico zadržati vplačano varščino.
5.8 Način in rok plačila kupnine in drugih
stroškov
Celotno kupnino, vključno z 20% DDV,
je dolžan kupec plačati v roku 8 dni od
dneva sklenitve prodajne pogodbe v enkratnem znesku. Plačilo celotne kupnine,
vključno z 20% DDV, je bistvena sestavina
prodajne pogodbe. Kupnino bo kupec poravnal na podračun Občine Vrhnika, številka: 01340-0100001093, odprt pri Banki
Slovenije. Kupec je poleg celotne kupnine
z 20% DDV dolžan plačati še notarske stroške in stroške vknjižbe lastninske pravice
na svoje ime.
5.9 Zemljiškoknjižno dovolilo
Občina Vrhnika bo izdala kupcu overjeno zemljiškoknjižno dovolilo po prejemu
celotne kupnine.
5.10 Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba se bo vršila dne 7. 4. 2011,
ob 9. uri, v kletnih prostorih, na sedežu Občine Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika.
5.11 Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Dražitelji se morajo najkasneje do 9. ure
na dan javne dražbe osebno oglasiti na kraju javne dražbe. Na javni dražbi lahko sodeluje pravna in fizična oseba, ki v skladu
s pravnim redom Republike Slovenije lahko

postane lastnik nepremičnin ter se pravočasno in pravilno prijavi, in sicer tako da do
6. 4. 2011, do 12. ure, na naslov: Občina
Vrhnika, Glavna pisarna, Tržaška cesta 1,
1360 Vrhnika, v ovojnici s pripisom »Javna
dražba nepremičnine 7. 4. 2011« predložijo
naslednje dokumente:
– potrdilo o plačani varščini, iz katere je
razviden tudi predmet nakupa in priloženo
celotno številko TRR računa za primer vračila varščine,
– davčno številko za fizične osebe oziroma identifikacijsko številko za DDV za pravne osebe,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
(pravna oseba, s.p.), staro največ 30 dni,
– od notarja potrjen izpisek iz poslovnega registra RS za pravne osebe oziroma
priglasitveni list za s.p., star največ 30 dni,
– morebitni pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo predložiti notarsko overjeno
pooblastilo za udeležbo na javni dražbi,
– fotokopijo osebne izkaznice (za fizične
osebe, s.p. ter zastopnike in pooblaščence
pravnih oseb).
Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine) je potrebno predložiti v izvirniku ali
pa overjeno kopijo listine. Organizator javne
dražbe bo potrdil vse pravilne in pravočasne
prijave. Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju
na javni dražbi. Če ovojnica ne bo opremljena tako, kot je določeno, naročnik ne nosi
odgovornosti za založitev le-te.
5.12 Izvedba javne dražbe
Javno dražbo vodi komisija, ki jo za to
pooblasti župan, v skladu z uredbo. Prodajalec lahko začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti
ustavi, dolžan pa je vrniti vplačano varščino
brez obresti.
5.13 Drugi pogoji
Zemljišče je v celoti predmet najema
z veljavnostjo najemne pogodbe do 30. 6.
2011. Kupec se zaveže, da bo vstopil v najemno razmerje kot najemodajalec pod enakimi pogoji kot trenutni najemodajalec, v primeru, da kupec ne bo najemnik zemljišča.
6. Dodatne informacije
Ddodatne informacije o pogojih javne
dražbe, natančnejše podatke o predmetni
nepremičnini in informacije za ogled nepremičnine, dobijo interesenti na Občini Vrhnika,
Oddelku za okolje in komunalo. Kontaktna
oseba je Eva Čarman, elektronski naslov:
eva.carman@vrhnika.si, tel. 01/755-54-46,
01/755-54-40.
To besedilo javne dražbe se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni
strani Občine Vrhnika, www.vrhnika.si.
Občina Vrhnika
Št. 87/2011
Ob-2007/11
Občina Ilirska Bistrica v skladu s 26.,
28. in 29. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin
in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07,
55/09 – Odl. US, 100/09 in 49/10) in sklepi
Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica,
št. 3528-40/2010 z dne 27. 1. 2011 razpisuje
javno dražbo
Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška
cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica.
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I. Predmet javne dražbe in vrsta pravnega posla:
1. Najem garaže št. 1, v izmeri 15 m2,
za stanovanjsko hišo Vojkov drevored 2,
Ilirska Bistrica.
2. Najem garaže št. 2, v izmeri 15 m2,
za stanovanjsko hišo Vojkov drevored 2,
Ilirska Bistrica.
3. Najem garaže, v izmeri 27 m2, ob
stanovanjski hiši Župančičeva 1, Ilirska Bistrica.
Javna dražba se izvede za vsako garažo posebej. Garaže se oddajo z najemno
pogodbo v najem za določen čas 5 let. Najemnik je dolžan kriti obratovalne stroške,
stroške rednega vzdrževanja in druga bremena.
Garaže se oddajo v najem v stanju kakršnem so. Najemnik lahko opravi le tista
dela, za katera si predhodno pridobi pisno
soglasje najemodajalca. Z vlaganji najemnik
ne pridobi lastninske ali druge stvarne pravice na nepremičnini. V garažah je prepovedano hranjenje nevarnih snovi. Dražitelj,
ki je uspel pri dražbi posamezne garaže, se
ne more udeležiti dražbe drugih garaž, morebitna vplačana varščina za ostale garaže
se mu vrne.
II. Pogoji in pravila javne dražbe
1. Izklicna mesečna najemnina in najnižji
znesek višanja
1. Izklicna mesečna najemnina za
najem garaže št. 1, v izmeri 15 m2, za stanovanjsko hišo Vojkov drevored 2, Ilirska
Bistrica, je 30,00 €.
2. Izklicna mesečna najemnina za
najem garaže št. 2, v izmeri 15 m2, za stanovanjsko hišo Vojkov drevored 2, Ilirska
Bistrica, je 30,00 €.
3. Izklicna mesečna najemnina za
najem garaže, v izmeri 27 m2, ob stanovanjski hiši Župančičeva 1, Ilirska Bistrica,
je 40,50 €.
Najemnina se usklajuje enkrat letno
z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin
v RS v preteklem letu. Dražitelji lahko dvigujejo izklicno ceno za 5 €.
2. Rok sklenitve pogodbe
Za vsako garažo se z najugodnejšim dražiteljem sklene pogodba za najem posamezne garaže. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v 15 dneh od poziva, mu lahko ponudnik
podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar
ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži njegovo
varščino. Če najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe v podaljšanem roku, ponudnik
zadrži njegovo varščino.

3. Način in rok plačila
Najemodajalec oziroma njegov pooblaščenec bo za vsako garažo izstavljal mesečne račune za najemnino, ki jih mora najemnik plačati v 8 dneh od izdaje računa.
Najemnina se začne obračunavati z dnem
podpisa najemne pogodbe. Najemnik bo
poleg najemnine plačeval tudi obratovalne
stroške in nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča ter morebitne druge stroške,
davke in dajatve.
4. Višina varščine
Pred dražitvijo morajo dražitelji položiti
varščino v višini 1 mesečne najemnine, na
transakcijski račun Občine Ilirska Bistrica,
št. 01238-0100016470, pri Upravi za javne
prihodke, Urad Postojna, za:
– najem garaže št. 1, v izmeri 15 m2, za
stanovanjsko hišo Vojkov drevored 2, Ilirska
Bistrica, sklic na številko 1,
– najem garaže št. 2, v izmeri 15 m2, za
stanovanjsko hišo Vojkov drevored 2, Ilirska
Bistrica, sklic na številko 2,
– najem garaže, v izmeri 27 m2, ob stanovanjski hiši Župančičeva 1, Ilirska Bistrica, sklic na številko 3.
Po opravljeni javni dražbi se dražiteljem,
ki na javni dražbi ne uspejo, varščina vrne
v roku 15 dni brez obresti. Plačana varščina
se uspelemu dražitelju (najemniku) poračuna z najemnino. Dražiteljem, ki plačajo
varščino, a ne pristopijo k javni dražbi se
varščina ne vrne.
5. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji
Na dražbi lahko za najem garaž sodelujejo fizične osebe z območja RS oziroma
z območja države članice EU.
Dražitelji se morajo najpozneje 1 uro pred
pričetkom javne dražbe osebno zglasiti na
kraju javne dražbe ter predložiti kopije naslednjih dokumentov in originale na vpogled
ob prijavi:
– potrdilo o plačani varščini in priloženo
celotno številko TR računa za primer vračila
varščine,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (DURS) (fizične osebe ostalih članic
EU morajo priložiti potrdilo, ki ga izdajo
institucije v državi članici enakovredne institucijam, od katerih se zahteva navedeno
potrdilo, kolikor takega potrdila ne morejo
pridobiti, pa lastno izjavo overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno
odgovornostjo izjavljajo, da imajo plačane
davke in prispevke, ki ne sme biti starejše
od 30 dni),
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– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
ponudnik ni imel blokade TRR (fizične osebe ostalih članic EU morajo priložiti potrdila,
ki jih izdajo institucije v državi članici enakovredne institucijam, od katerih se zahteva
potrdila za slovenske fizične osebe, kolikor
takega potrdila ne morejo pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri notarju, s katero
pod kazensko in materialno odgovornostjo
izjavljajo, da v zadnjih šestih mesecih niso
imel blokade TRR),
– pooblastilo, če fizično osebo za udeležbo na dražbi zastopa pooblaščenec, ki mora
biti notarsko overjeno,
– osebno izkaznico ali potrdilo o državljanstvu,
– davčno, matično in telefonsko številko.
Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni
pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju na
javni dražbi. Vse listine in dokazila oziroma
potrdila, razen osebnega dokumenta, morajo biti predložena v slovenskem jeziku.
7. Pravila javne dražbe
Javna dražba se izvaja v skladu z Uredbo
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09,
49/10). Izvedbo javne dražbe nadzoruje pristojna komisija. Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev javne dražbe, bodo po sklepu
komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka. Javna dražba se bo opravila ustno
v slovenskem jeziku. Uspeli ponudnik bo tisti,
ki bo ponudil najvišjo mesečno najemnino, ki
ne more biti nižja od izklicne najemnine. Javna dražba za posamezno garažo je končana,
ko voditelj dražbe trikrat ponovi isto najvišjo ponudbo in jo nobeden od udeležencev
ne zviša pred tretjo ponovitvijo. Po končani
dražbi voditelj dražbe razglasi doseženo najemnino in najugodnejšega ponudnika, ki ga
pozove k podpisu najemne pogodbe. Župan
ali pooblaščena oseba s soglasjem župana
lahko postopek ustavi do sklenitve pravnega
posla, pri čemer se povrne stroške dražiteljem v višini izkazanih stroškov za prevzem
razpisne dokumentacije. Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler
ni končan zapisnik o poteku dražbe.
III. Datum, čas in kraj javne dražbe
Javna dražba bo potekala v sredo, 6. 4.
2011, ob 13. uri, v sejni sobi Občine Ilirska
Bistrica, Bazoviška cesta 14, Ilirska Bistrica,
I. nadstropje, desno.
Za vse dodatne informacije v zvezi s prodajo nepremičnine lahko pokličete na Občino Ilirska Bistrica, tel. 05/71-12-326.
Občina Ilirska Bistrica
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Razpisi delovnih mest
Št. 36/2011
Ob-1952/11
Svet Centra za socialno delo Logatec, na
podlagi sklepa 1. redne seje Sveta Centra
za socialno delo Logatec, z dne 28. 2. 2011,
razpisuje delovno mesto
direktorja/direktorice Centra za socialno delo Logatec.
Za direktorja/direktorico je po določilih
34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni
list RS, št. 12/91, 45/94 Odl. US:U-I-104/92,
8/96, 18/98 Odl. US: U-I-34/98, 36/00 –
ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list
RS, št. 114/06 – ZUTPG, 3/07 – UPB2,
23/07 – popr., 41/07 – popr., 122/07 Odl.
US:U-I-11/07-45, 5/08 – ZUTPG in 73/08
– ZUTPG, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS), 26., 27. in 28. člena Statuta Centra
za socialno delo Logatec ter 5. člena Sprememb in dopolnitev Statuta Centra za socialno delo Logatec, z dne 13. 6. 2006, lahko
imenovan-a kandidat-ka, ki poleg splošnih
pogojev določenih z zakonom, izpolnjuje še
naslednje pogoje:
– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba iz 69. člena Zakona o socialnem
varstvu,
– 5 let delovnih izkušenj,
– opravljen strokovni izpit po Zakonu
o socialnem varstvu,
– opravljen program za vodenje socialnovarstvenega zavoda, ki ga določa Socialna
zbornica Slovenije v soglasju s Strokovnim
svetom RS za splošno izobraževanje.
Če nima opravljenega programa za vodenje, ga mora opraviti najkasneje v enem
letu od začetka opravljanja nalog direktorja
ali
– višja strokovna izobrazba iz 69. člena
Zakona o socialnem varstvu,
– 20 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let na vodilnih in vodstvenih delovnih
mestih na področju socialnega varstva,
– opravljen strokovni izpit po Zakonu
o socialnem varstvu,
– opravljen program za vodenje socialnovarstvenega zavoda, ki ga določa Socialna
zbornica Slovenije v soglasju s Strokovnim
svetom RS za splošno izobraževanje.
Če nima opravljenega programa za vodenje, ga mora opraviti najkasneje v enem letu
od začetka opravljanja nalog direktorja.
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za
dobo 5 let.
Od kandidatov se pričakuje, da svetu predstavijo program dela oziroma vizijo
dela Centra za socialno delo Logatec za
naslednje mandatno obdobje.
Kandidati naj pošljejo pisne prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev in življenjepisom v zaprti kuverti, na naslov: Center
za socialno delo Logatec, Tržaška cesta 50
A, 1370 Logatec, z oznako »Za razpis«.
Rok za prijavo je 15 dni po objavi razpisa.
Kandidati bodo obveščeni o izbiri v zakonsko določenem roku.
Svet Centra za socialno delo Logatec
Št. 22/2011
Ob-1953/11
Svet Doma upokojencev Nova Gorica
na podlagi 34. člena Statuta Doma upoko-

jencev Nova Gorica in sklepa 19. seje Sveta
zavoda z dne 8. 3. 2011 razpisuje prosto
delovno mesto
direktorja/ice.
Kandidat/ka mora poleg splošnih, z zakonom določenih pogojev izpolnjevati še
naslednje pogoje:
– visoka strokovna izobrazba ali univerzitetna izobrazba v skladu z 69. členom Zakona o socialnem varstvu oziroma visoka
strokovna ali univerzitetna izobrazba druge
družboslovne, zdravstvene ali medicinske
smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– opravljen strokovni izpit po Zakonu
o socialnem varstvu,
– opravljen program za vodenje socialnovarstvenega zavoda, ki ga določi socialna
zbornica v soglasju s Strokovnim svetom
Republike Slovenije za splošno izobraževanje (imenovan je lahko tudi kandidat, ki nima
opravljenega programa za vodenje, mora pa
ga opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja).
Izbrani/a kandidat/ka bo sklenil/a delovno razmerje za določen čas, za čas trajanja
mandata 5 let.
Pisne ponudbe z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev in dosedanjih delovnih
izkušnjah morajo kandidati dostaviti na zgornji naslov, z oznako »Prijava za razpis za
direktorja – ne odpiraj«. Upošteva se ponudbe, ki na naslov doma prispejo do 5. 4.
2011, do 14. ure.
Prijavljeni kandidati bodo povabljeni na
razgovor, kjer bodo predstavili vizijo razvoja
zavoda za mandatno obdobje, za katerega
se prijavljajo.
Dokumentacija o poslovanju zavoda in akti zavoda so kandidatom na voljo
v tajništvu zavoda, na tel. 05/339-41-64 ali
na elektronskem naslovu: mirjam.matezic@dung.si.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.
Svet Doma upokojencev Nova Gorica
Št. 18/2011
Ob-1954/11
Na podlagi 35. člena Zakona o zavodih
(Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96) in Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja – ZOVFI (Uradni list RS,
št. 16/07 – UPB5, 36/08 in 58/09, 64/09 –
popr. ter 65/09 – popr.) ter sklepa 9. redne
seje Sveta vrtca Galjevica, Svet vrtca Galjevica razpisuje prosto delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat mora za imenovanje za ravnatelja Vrtca Galjevica izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje v skladu
s 53., 58., 92. in 107.a členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07
– UPB5, 36/08, 58/09 in 64/09 – popr. ter
65/09 – popr.), 40. in 56. členom Zakona
o vrtcih – ZVrt (Uradni list RS, št. 100/05
– UPB2, 25/08 in 36/10) ter 28. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona
o vrtcih – ZVrt- D (Uradni list RS, št. 25/08),
in sicer:
1. ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po
študijskih programih za pridobitev izobrazbe

prve stopnje oziroma raven izobrazbe, ki
v skladu z zakonom ustreza izobrazbi prve
stopnje oziroma izobrazbo po prehodnih določbah ZVrt,
2. izpolnjuje druge pogoje za vzgojitelja
ali za svetovalnega delavca v vrtcu,
3. ima opravljen strokovni izpit na področju vzgoje in izobraževanja v skladu z zakonom,
4. ima pridobljeno pedagoško izobrazbo,
5. ima naziv svetovalec ali svetnik oziroma najmanj pet let naziv mentor,
6. ima opravljen ravnateljski izpit oziroma si ga bo pridobil najkasneje v 1 letu po
začetku mandata,
7. ima najmanj 5 let delovnih izkušenj
v vzgoji in izobraževanju,
8. ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
9. ni bil pravnomočno obsojen zaradi
kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost,
10. ni bil zoper njega uveden kazenski
postopek zaradi kaznivega dejanja zoper
spolno nedotakljivost,
11. da predloži svoj program vodenja Vrtca Galjevica, Galjevica 35, 1000 Ljubljana.
Na razpis se lahko prijavijo tudi kandidati, ki izpolnjujejo pogoje po 143. in 145. členu ZOVFI (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5,
36/08, 58/09 in 64/09 – popr. ter 65/09 –
popr.).
Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje Vrtca Galjevica,
Ljubljana.
Izbrani kandidat bo imenovan za 5 let.
Predviden pričetek dela je 23. 9. 2011.
Kandidati lahko v roku 15 dni od objave
tega razpisa na naslov: »Svet Vrtca Galjevica, Galjevica 35, 1000 Ljubljana«, z oznako:
»prijava na razpis za ravnatelja« pošljete:
popolno pisno prijavo z navedbo kratkega
življenjepisa, programom vodenja in s priloženimi overjenimi kopijami dokazil o izpolnjevanju zahtevanih pogojev ter z originalnim potrdilom Ministrstva za pravosodje
o nekaznovanosti in pristojnega Okrajnega
sodišča o ne pričetem kazenskem postopku
v skladu s 107.a členom ZOFVI, ki ne sme
biti starejše od 8 dni.
Vloga bo štela za pravočasno, če bo oddana na pošto s priporočeno pošiljko zadnji
dan roka.
Prijavljeni kandidati bodo pisno obvestilo
o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet Vrtca Galjevica, Ljubljana
Št. 55
Ob-1958/11
Javni socialnovarstveni zavod Center za
usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem, Center 144, 2393 Črna na Koroškem,
na podlagi 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07), 37.,
38., in 39. člena Statuta Centra za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem
ter sklepa Sveta Centra z dne 23. 2. 2011
razpisuje prosto delovno mesto
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direktorja/ice Centra za usposabljanje,
delo in varstvo Črna na Koroškem.
Kandidat/ka mora poleg splošnih pogojev, ki so določeni z zakonom, izpolnjevati
še naslednje pogoje:
– imeti mora visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo v skladu z 69. členom
Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS,
št. 3/07) in pet let delovnih izkušenj ali višjo
strokovno izobrazbo iz 69. člena Zakona
o socialnem varstvu, dvajset let delovnih
izkušenj, od tega najmanj 5 let na vodilnih
in vodstvenih delovnih mestih na področju
socialnega varstva,
– strokovni izpit v skladu z 69. členom
Zakona o socialnem varstvu,
– ob prijavi na ta razpis mora predložiti
svoj program razvoja Centra,
– kandidat/ka mora imeti tudi opravljen
program za vodenje socialnovarstvenega
zavoda. V skladu s 56. členom Zakona o socialnem varstvu je lahko za direktorja/ico
imenovan/a tudi kandidat/tka, ki nima opravljenega programa za vodenje, mora pa ga
opraviti najkasneje v enem letu od začetka
opravljanja nalog direktorja/ice.
Mandat direktorja/ice traja pet let in začne teči z dnem, ko izda soglasje k imenovanju minister, pristojen za socialno varstvo.
Prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju pogojev pošljejo kandidati/ke v 15 dneh od dneva objave razpisa na
naslov: Svet centra, CUDV Črna, Center
144, 2393 Črna na Koroškem, s pripisom:
»Razpis za direktorja – Ne odpiraj«.
Center za usposabljanje,
delo in varstvo Črna na Koroškem
Št. 191/2011
Ob-1959/11
Na podlagi 23. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02 in
103/07), NIB, Nacionalni inštitut za biologijo,
Večna pot 111, 1000 Ljubljana, objavlja prosto delovno mesto
glavni računovodja (m/ž).
Opis dela:
Načrtovanje, vodenje, koordiniranje in
nadziranje dela na računovodskem področju.
Izdelovanje računovodskih načrtov, bilanc in poročil.
Sodelovanje pri izdelovanju kalkulacij in
obračunov stroškov za posamezne projekte.
Zagotavljanje likvidnosti.
Spremljanje dinamike pritokov in porabe sredstev ter predlaganje potrebnih ukrepov.
Spremljanje zakonskih in podzakonskih predpisov ter pravne prakse na svojem
področju dela.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
VII/2 stopnja izobrazbe ekonomske ali
pravne smeri,
5 let delovnih izkušenj na enakih ali podobnih delovnih mestih.
Delovno razmerje: nedoločen čas
s 4-mesečnim poskusnim delom, polni delovni čas.
Prijave sprejemamo do 28. 3. 2011, na
naslov Nacionalni inštitut za biologijo, Večna pot 111, 1000 Ljubljana, ali po e-pošti,
kadrovska.sluzba@nib.si.
Nacionalni inštitut za biologijo
Št. 15/2011
Ob-1970/11
Svet Centra za socialno delo Lendava
na podlagi sklepa 1. seje Sveta Centra za

socialno delo Lendava z dne 7. 3. 2011 razpisuje delovno mesto
direktorja/direktorice Centra za socialno delo Lendava.
Za direktorja/direktorico je po določilih
34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list
RS, št. 12/91, 45I/94, Odl. US: U-I-104/92,
8/96, 18/98 Odl. US: U-I-34/98, 36/00 –
ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 56. in 57. člena
Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS,
št. 114/06 – ZUTPG, 3/07 – UPB2, 23/07
– popr., 41/07 – popr., 5/08 – ZUTPG in
73/08 – ZUTPG) ter 23. in 24. člena Statuta Centra za socialno delo Lendava, lahko
imenovan/a kandidat/ka, ki poleg splošnih
pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še
naslednje pogoje:
– da ima visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu, pet let delovnih izkušenj in
opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu ali
– ima višjo strokovno izobrazbo iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu ter dvajset
let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet
let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih
na področju socialnega varstva, in opravljen
strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu,
– in ima opravljen program za vodenje
socialnovarstvenega zavoda, ki ga določa Socialna zbornica Slovenije v soglasju
s Strokovnim svetom RS za splošno izobraževanje.
Če nima opravljenega programa za vodenje, ga mora opraviti najkasneje v enem
letu od začetka opravljanja nalog direktorja/ice.
Izbran/a kandidat/ka bo imenovan/a za
mandatno dobo 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev naj kandidati/ke pošljejo
v 8 dneh po objavi razpisa v zaprti kuverti na
naslov: Center za socialno delo Lendava,
Glavna ulica 73, 9220 Lendava, z oznako:
»Za razpis«.
O izbiri bodo kandidati/ke obveščeni
v roku 30 dni po končanem izbirnem postopku.
Svet Centra za socialno delo
Lendava
Št. 6/2011
Ob-1971/11
V skladu s 35. členom Zakona o zavodih
(Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96) in z 58. členom ZOFVI, Svet zavoda Glasbene šole
Ribnica, Kolodvorska ul. 10, 1310 Ribnica,
razpisuje prosto delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske
pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS,
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo in
36/08 in Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 58/09 – ZOFVI-H, 64/09 in 65/09).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti
za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo
5 let. Če bo izbran in imenovan kandidat, ki
ni zaposlen v Glasbeni šoli Ribnica, bo pogodba o zaposlitvi sklenjena z imenovanim
kandidatom za določen čas, to je za čas
trajanja mandata.
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Predvideni začetek dela je 1. september
2011.
Prijave morajo vsebovati:
– overjene kopije dokazila o izobrazbi,
pridobljenem nazivu, opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem
izpitu,
– potrdilo pristojnega okrajnega sodišča,
da ni v kazenskem postopku (s priloženo
osebno izjavo, da pri katerem koli drugem
sodišču izven kraja stalnega prebivališča
zoper njega ni uveden kazenski postopek
za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost), potrdilo ne sme biti starejše od
30 dni,
– potrdilo iz kazenske evidence (izda ga
Ministrstvo za pravosodje), ki ne sme biti
starejše od 30 dni,
– kratek življenjepis z opisom dosedanjih
delovnih izkušenj,
– program vodenja zavoda.
Pisne prijave z dokazili pošljite v 8 dneh
po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda
Glasbene šole Ribnica, Kolodvorska ul. 10,
1310 Ribnica, s pripisom »Prijava na razpis
za ravnatelja«.
Kandidati/-ke bodo prejeli pisno obvestilo
o imenovanju v zakonitem roku.
Svet zavoda
Glasbene šole Ribnica
Št. 110-0004/2011-1
Ob-1983/11
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 –
UPB3 in 65/08 – v nadaljevanju ZJU) Občina Rečica ob Savinji, Rečica ob Savinji
55, 3332 Rečica ob Savinji objavlja javni
natečaj za zasedbo prostega uradniškega
delovnega mesta
višji svetovalec v Občinski upravi Občine Rečica ob Savinji.
Naloge na navedenem delovnem mestu
se lahko opravljajo v nazivih Višji svetovalec
za področje gospodarske javne infrastrukture v občinski upravi III, II in I.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– imeti morajo najmanj visoko strokovno
izobrazbo oziroma univerzitetno izobrazbo
gradbene ali druge ustrezne smeri,
– najmanj 4 leta delovnih izkušenj,
– znanje uradnega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– poznavanje programskih orodij (pisarniška zbirka MS Office, Windows, delo z internet explorerjem),
– vozniški izpit B kategorije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti
obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Pri kandidatu se bo preverjalo, ali ima
opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka. Če strokovnega izpita iz upravnega
postopka izbrani kandidat še nima, ga bo
moral, v skladu s tretjim odstavkom 31. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o splošnem upravnem postopku
(ZUP-G, Uradni list RS, št. 8/10), opraviti
najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja oziroma pogodbe o zaposlitvi.
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Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo
usposabljanje za imenovanje v naziv. Kot
opravljeno usposabljanje se šteje tudi opravljen strokovni izpit za imenovanje v naziv
ali udeležba na pripravah za strokovni izpit
za imenovanje v naziv, v skladu z določbami XXII. poglavja ZJU. V primeru, da izbrani kandidat usposabljanja v naziv še nima
opravljenega, bo moral navedeno usposabljanje, v skladu s prvim odstavkom 89. člena ZJU, opraviti najkasneje v enem letu
od sklenitve delovnega razmerja oziroma
pogodbe o zaposlitvi.
Od kandidatov pričakujemo, da imajo dobre komunikacijske sposobnosti, sposobnosti timskega dela, poznavanje strokovnega
področja, za katerega kandidirajo, poznavanje upravnega poslovanja ter poznavanja
uporabniških programskih orodij, poznavanje javne uprave, vključno z delovanjem občinske uprave.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno,
oziroma pripravništvo opravljeno, pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih
je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem
del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen
pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi.
Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo
delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri
čemer se upošteva čas opravljanja takega
dela in stopnja izobrazbe.
Delovno področje
– samostojna priprava občinskih predpisov in drugih zahtevnejših gradiv z delovnega področja;
– samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in
drugih zahtevnih gradiv;
– vodenje in odločanje v zahtevnih
upravnih postopkih;
– vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov;
– vodenje investicijskih projektov s področja gospodarske javne infrastrukture in
urejanja prostora;
– organiziranje medsebojnega sodelovanja z drugimi organi in s strankami, udeleženimi v postopkih in projektih;
– samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog;
– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih
rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv;
– sodelovanje pri pripravi in izvrševanju
proračuna ter spremljanje porabe sredstev;
– odgovarjanje za zakonitost in pravilnost
postopkov s svojega delovnega področja.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. izjavo kandidata o vseh dosedanjih
zaposlitvah, v kateri kandidat navede opis
delovnih izkušenj, iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo, da ima opravljen vozniški izpit
B kategorije,
4. izjavo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka, če ima opravljenega,
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5. izjavo o opravljenem usposabljanju za
imenovanje v naziv, če ima opravljenega,
6. izjavo o poznavanju dela z računalnikom,
7. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
8. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Rečica ob
Savinji pridobitev podatkov iz 8. točke iz
uradne evidence, na podlagi 139. člena
Zakona o splošnem upravnem postopku.
V primeru, da izbrani kandidati s tem ne
bodo soglašali, bodo morali sami predložiti
ustrezna dokazila.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu višji svetovalec opravljal v uradniškem nazivu višji svetovalec III z možnostjo
napredovanja v uradniški naziv višji svetovalec II in višji svetovalec I.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom 40 ur tedensko s 6-mesečnim poskusnim delom.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Rečica ob Savinji in na terenu.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
s 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne
uprave in v pravosodnih organih (Uradni
list RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni
postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj za prosto uradniško delovno mesto
Višji svetovalec za področje gospodarske
javne infrastrukture v občinski upravi na naslov: Občina Rečica ob Savinji, Rečica ob
Savinji 55, 3332 Rečica ob Savinji, in sicer
v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu RS.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 30 dni po opravljeni izbiri.
Obvestilo o končanem natečajnem postopku bo objavljeno na spletnih straneh Občine
Rečica ob Savinji.
Informacije o izvedbi javnega natečaja in
delovnem področju daje Majda Potočnik, na
tel. 03/839-18-32.
V besedilu natečaja uporabljeni izrazi,
zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Občina Rečica ob Savinji
Št. 93
Ob-2000/11
Na podlagi sklepa Sveta zavoda Glasbene šole Frana Gerbiča Cerknica, z dne
3. 3. 2011, Svet zavoda Glasbene šole Frana Gerbiča Cerknica, Partizanska cesta 9,
1380 Cerknica, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/-ka mora za imenovanje na
funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati pogoje
v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 in 65/09).

Kandidat/-ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti
za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani kandidat/-ka bo imenovan/-a za
dobo 5 let.
Predvideni začetek dela je 16. 10. 2011.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev (potrdila o izobrazbi, potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev in potrdilo
o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja
zoper spolno nedotakljivost, program vodenja zavoda), z dosedanjimi delovnimi izkušnjami in s kratkim življenjepisom pošljite
v zaprti kuverti v 8 dneh po objavi razpisa,
na naslov Svet zavoda Glasbene šole Frana Gerbiča Cerknica, Partizanska cesta 9,
1380 Cerknica, s pripisom »Za razpis ravnatelja«.
Kandidati/-ke bodo prejeli/-e pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Svet zavoda Glasbene šole
Frana Gerbiča Cerknica
Št. 110-1/2011-1
Ob-2015/11
Na podlagi sklepa Sveta zavoda OŠ Črni
Vrh, Črni Vrh 95, 5274 Črni Vrh nad Idrijo,
z dne 11. 3. 2011, Svet zavoda OŠ Črni Vrh
razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidati morajo za imenovanje za funkcijo ravnatelja m/ž izpolnjevati splošne zakonske in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju v vzgoji
in izobraževanju – ZOFVI (Uradni list RS,
št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09 in 65/09).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti
za uspešno vodenje šole.
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za
mandatno obdobje petih let.
Predviden začetek dela je 2. 7. 2011.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev (potrdila o izobrazbi,
o opravljenem strokovnem izpitu, nazivu,
potrdilu o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev in potrdilo
o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja
zoper spolno nedotakljivost, program vodenja šole) skupaj z dosedanjimi delovnimi
izkušnjami in kratkim življenjepisom, pošljite v osmih dneh po objavi razpisa v zaprti
ovojnici, na naslov: Svet zavoda Osnovne
šole Črni Vrh, Črni Vrh 95, 5274 Črni Vrh
nad Idrijo, z oznako »Prijava na razpis za
ravnatelja«.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda OŠ Črni Vrh
Št. 7/2011
Ob-2016/11
Svet zavoda Srednje ekonomske šole
Ljubljana, Roška cesta 2, Ljubljana na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list
RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 in
65/09), razpisuje prosto delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat-ka mora za imenovanje na
funkcijo ravnatelja-ice izpolnjevati splošne
zakonske pogoje in posebne pogoje skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list
RS, št. 16/07 UPB in spremembe).
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Izbrani kandidat bo imenovan za dobo
5 let.
Predvideni začetek dela bo dne 1. 7.
2011.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev (potrdilo o izobrazbi,
potrdilo o doseženem nazivu, potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot 6 mesecev in potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper spolno
nedotakljivost ter program vodenja zavoda) pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na
naslov: Svet zavoda Srednje ekonomske
šole Ljubljana, Roška cesta 2, Ljubljana,
z dostavkom »Ne odpiraj–razpis za ravnatelja«.
Pisni prijavi z dokazili lahko priložite tudi
krajši življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj.
Kandidati bodo pisno obveščeni o izboru
v zakonitem roku.
Svet zavoda
Srednje ekonomske šole Ljubljana
Št. 9000-2/2011
Ob-2028/11
Svet javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Biotehniški izobraževalni center
Ljubljana, Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana,
na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 in 65/09), razpisuje delovni mesti
1. ravnatelja/ice Gimnazije in veterinarske šole,
2. ravnatelja/ice Živilske šole.
Kandidati/ke morajo za imenovanje na
funkcijo ravnatelja/ice izpolnjevati pogoje
v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 in 65/09).
Kandidati/ke morajo imeti pedagoške,
vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje šole.
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za
mandatno dobo 5 let.
Predvideni začetek dela je 1. septem
ber 2011 oziroma v skladu s sklepom Sveta
vzgojno-izobraževalnega zavoda BIC Ljub
ljana.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev, vključno s potrdilom iz
kazenske evidence in potrdilom sodišča,
kjer ima kandidat/ka prebivališče, da ni v kazenskem postopku (s priloženo izjavo, da
pri kateremkoli drugem sodišču zoper njega/njo ni uveden kazenski postopek za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost),
kratkim življenjepisom, opisom dosedanjega
dela in programom oziroma vizijo razvoja in
dela Gimnazije in veterinarske šole oziroma
Živilske šole za mandatno obdobje, pošljite najpozneje v 8 dneh po objavi razpisa
v zaprti kuverti, z oznako »Za razpis ravnatelja/ice«, na naslov: Svet vzgojno-izobraževalnega zavoda Biotehniški izobraževalni
center Ljubljana, Ižanska cesta 10, 1000
Ljubljana, s pripisom: Prijava na razpis za
ravnatelja/ico.
Kandidati/ke bodo o izidu razpisa
obveščeni/e v zakonitem roku.
Svet javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda
Biotehniški izobraževalni center
Ljubljana

Št. 100-0001/2011
Ob-2029/11
Na podlagi sklepa 2. redne seje Sveta
centra za socialno delo Radlje ob Dravi,
z dne 7. 3. 2011, Svet Centra za socialno delo Radlje ob Dravi razpisuje delovno
mesto
direktorja/direktorice Centra za socialno delo Radlje ob Dravi.
Za direktorja/direktorico je po določilih
34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list
RS, št. 12/91, 451/94, odl. US: U-I-104/92,
8/96, 18/98, odl. US: U-I-34/98, 36/00 –
ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 56. in 57. člena
Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS,
št. 114/05 – ZUTPG, 3/07 – UPB2, 23/07 –
popr., 41/07 – por., 5/08 – ZUTPG in73/08
– ZUTPG, 122/07, odl. US: U-I-11/07-45,
61/20 ZSVarPre, 62/10 ZUPJS) ter 26. in
28. člena Statuta Centra za socialno delo
Radlje ob Dravi, lahko imenovan/imenovana kandidat/kandidatka, ki poleg splošnih
pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še
naslednje pogoje:
– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba iz 69. člena Zakona o socialnem
varstvu,
– 5 let delovnih izkušenj,
– opravljen strokovni izpit po Zakonu
o socialnem varstvu,
– opravljen program za vodenje socialno
varstvenega zavoda, ki ga določa Socialna
zbornica Slovenije v soglasju s Strokovnim
svetom RS za splošno izobraževanje. Če
nima opravljenega programa za vodenje,
ga mora opraviti najkasneje v enem letu od
začetka opravljanja nalog direktorja;
ali
– višja strokovna izobrazba iz 69. člena
Zakona o socialnem varstvu,
– 20 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let na vodilnih in vodstvenih delovnih
mestih na področju socialnega varstva,
– opravljen strokovni izpit po Zakonu
o socialnem varstvu,
– opravljen program za vodenje socialno
varstvenega zavoda, ki ga določa Socialna
zbornica Slovenije v soglasju s Strokovnim
svetom RS za splošno izobraževanje. Če
nima opravljenega programa za vodenje,
ga mora opraviti najkasneje v enem letu od
začetka opravljanja nalog direktorja;
Od kandidatov se pričakuje, da razpisni
komisiji predstavijo program dela, oziroma
vizijo dela Centra za socialno delo Radlje
ob Dravi.
Izbrani/ izbrana kandidat/kandidatka bo
imenovan/imenovana za dobo 5 let.
Kandidati naj pošljejo pisne prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev z življenjepisom v zaprti kuverti na naslov: Center
za socialno delo Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 7, Radlje ob Dravi, z oznako »Za
razpis«.
Rok za prijavo je 8 dni od objave razpisa.
Prijavljeni kandidati bodo obveščeni o izbiri v 30 dneh od dneva poteka razpisa.
Svet Centra za socialno delo
Radlje ob Dravi
Št. 1100-2/2011/1
Ob-2068/11
Na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK)
(Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08,
94/09 Odl. US: U-I-278/07-17, 4/10 in 22/10)
ter 8. člena Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Slovenski šolski muzej (Uradni list RS,
št. 110/03) Ministrstvo za šolstvo in šport
objavlja javni razpis za delovno mesto
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direktorja/direktorico Javnega zavoda
Slovenski šolski muzej.
1. Za direktorja Javnega zavoda Slovenski šolski muzej lahko kandidira oseba, ki
izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima najmanj visokošolsko izobrazbo
ene od strok, zastopanih v dejavnosti muzeja,
– ima vsaj pet let delovnih izkušenj na
področju muzejske dejavnosti,
– pozna področje dela muzeja,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– aktivno znanje najmanj enega svetovnega jezika in pasivno znanje najmanj enega svetovnega jezika,
– sposobnost za organiziranje in vodenje
dela v kolektivu,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
2. Prijavi mora kandidat/ka priložiti:
– overjeno dokazilo o doseženi stopnji
izobrazbe,
– življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj, iz katerega izhajajo tudi
vodstvene izkušnje (življenjepis se pripravi v Europass obliki – http://www.europass.si/pobuda_europass.aspx),
– dokazilo, da obvlada vsaj en svetovni jezik na višji ravni (kot potrdilo o aktivnem znanju tujega jezika, ki jih izda Državni
izpitni center, certifikate oziroma dokazila
o uspešno opravljenem izpitu iz tujega jezika na dodiplomskem univerzitetnem študiju oziroma dokazila o šolanju v tujini ali
spričevalo o aktivnem znanju tujega jezika
oziroma druga potrdila iz katerih bo razviden
nivo znanja tujega jezika v primerjavi z Europass jezikovno izkaznico – http://www.europass.si/pobuda_europass.aspx),
– svojo zamisel razvoja in delovanja zavoda v mandatnem obdobju na največ 20
tipkanih straneh formata A4 s povzetkom
(ključnimi poudarki) na eni strani,
– izjavo, da ni bil pravnomočno obsojen
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev,
– izjavo, da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti,
– 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. Minister za šolstvo in šport bo pri merilih za izbiro kandidata uporabljal Standarde
strokovne usposobljenosti z merili za izbiro in metodami preverjanja usposobljenosti
uradnikov na položajih v državni upravi, ki jih
je sprejel Uradniški svet dne 8. 11. 2010 in
so objavljeni na http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/uradniski_svet/.
5. Kandidati/ke vložijo prijavo v pisni obliki in jo pošljejo v zaprti ovojnici, z oznako
»Ne odpiraj – Javni razpis za direktorja,
št. 1100-2/2011«, na naslov: Ministrstvo za
šolstvo in šport, Masarykova 16, 1000 Ljub
ljana v 15 dneh od objave. Vloga se šteje za
pravočasno, če je vložena zadnji dan roka
priporočeno po pošti.
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6. Prepozne in formalno nepopolne prijave se zavržejo in ne bodo uvrščene v izbirni
postopek.
7. Minister za šolstvo in šport bo po predhodnem mnenju sveta javnega zavoda Slovenski šolski muzej in ministra, pristojnega
za kulturo imenoval direktorja za dobo petih
let, z možnostjo ponovnega imenovanja.
Z direktorjem bo za čas mandata sklenjena
pogodba o zaposlitvi za določen čas.
8. Neizbrani kandidati bodo o izboru obveščeni najkasneje v osmih dneh od imenovanja direktorja.
9. Dodatne informacije o javnem natečaju
lahko kandidati dobijo na tel. 01/400-53-95
oziroma na elektronskem naslovu jozica.seme@gov.si. Kontaktna oseba je Jožica Šeme.
10. V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške
in ženske.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Ob-2069/11
Svet zavoda Osnovne šole Tržišče, Tržišče 35, 8295 Tržišče, na podlagi 48. in
58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni
list RS, ŠT. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09,
64/09 in 65/09) razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat(ka) mora za imenovanje na
funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Ul.
l., št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo,
36/08, 58/09, 64/09 in 65/09).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti
za uspešno vodenje zavoda.
Predvideni začetek dela bo dne 1. 9.
2011
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo
5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu,
opravljenem ravnateljskem izpitu, program
vodenja zavoda, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo sodišča, da ni
v kazenskem postopku – s priloženo izjavo,
da pri kateremkoli drugem sodišču izven
kraja prebivališča zoper njega ni uveden
kazenski postopek za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost ter življenjepis). Za
ravnatelja je lahko imenovan tudi kandidat,
ki nima ravnateljskega izpita, mora pa si ga
pridobiti najkasneje v enem letu po začetku
mandata.
Prijave z dokazili pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Tržišče, Tržišče 35, 8295 Tržišče
z oznako “Prijava na razpis za ravnatelja”.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Tržišče
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Druge objave
Št. 007-6/2011/5
Ob-2072/11
Ministrstvo za pravosodje na podlagi
11. člena Pravilnika o sodnih izvedencih in
sodnih cenilcih (Uradni list RS, št. 88/10)
in 10. člena Pravilnika o sodnih tolmačih
(Uradni list RS, št. 88/10) objavlja imenovanja sodnih izvedencev, sodnih cenilcev in
sodnih tolmačev z dne 7. 3. 2011
1. Štefan Kovač, imenovan za sodnega izvedenca in sodnega cenilca, oboje za
strokovno področje Gozdarstvo, podpodročje Gozdovi.
2. dr. Marko Jakomin, imenovan za sodnega izvedenca za strokovno področje
Promet, podpodročje Promet cestni, raziskave prometnih nezgod.
3. doc. dr. Majda Prijon, imenovana za
sodno izvedenko za strokovno področje Pomorstvo, podpodročje Prevozi in pristaniška
dejavnost.
4. mag. Tomo Soklič, imenovan z odločbo,
za sodnega izvedenca za strokovno področje
Ekonomija, podpodročje Poslovne finance.
5. Alenka Dervarič, imenovana za sodno
izvedenko za strokovno področje Ekonomija, podpodročje Poslovne finance, računovodstvo, davki.
6. mag. Alenka Vrhovnik Težak, imenovana za sodno izvedenko za strokovno področje Ekonomija, podpodročje Finance.
7. Simon Prelogar, imenovan za sodnega izvedenca za strokovno področje Ekonomija, podpodročje Finance.
8. mag. Irma Gubanec, imenovana za
sodno izvedenko za strokovno področje
Ekonomija, podpodročje Finance.
9. mag. Črtomir Časar, imenovan za sodnega cenilca za strokovno področje Ekonomija, podpodročje Vrednotenje Podjetij.
10. Bojan Žvanut, imenovan za sodnega
cenilca za strokovno področje Gradbeništvo,
podpodročje Visoke gradnje.
11. Boštjan Boh, imenovan za sodnega
cenilca za strokovno področje Gradbeništvo,
podpodročje Nepremičnine.
12. dr. Branko Dolenc, imenovan za sodnega cenilca za strokovno področje Gradbeništvo, podpodročje Nepremičnine.
13. Vladimir Rostohar, imenovan za sodnega cenilca za strokovno področje Gradbeništvo, podpodročje Nepremičnine.
14. Srečko Veselič, imenovan za sodnega cenilca za strokovno področje Gradbeništvo, podpodročje Nepremičnine.
15. Branko Vergan, imenovan za sodnega cenilca za strokovno področje Gradbeništvo, podpodročje Nepremičnine.
16. Anton Kolarič, imenovan za sodnega
cenilca za strokovno področje Gradbeništvo,
podpodročje Nepremičnine.
17. Žarko Kovačevič, imenovan za sodnega cenilca za strokovno področje Gradbeništvo, podpodročje Nepremičnine.
18. mag. Mihael Ogorevc, imenovan
za sodnega cenilca za strokovno področje
Gradbeništvo, podpodročje Nepremičnine.
19. Franc Pintar, imenovan za sodnega
cenilca za strokovno področje Gradbeništvo,
podpodročje Nepremičnine.
20. Alojzij Strmec, imenovan za sodnega
cenilca za strokovno področje Gradbeništvo,
podpodročje Nepremičnine.

21. Mirko Strmšek, imenovan za sodnega cenilca za strokovno področje Gradbeništvo, podpodročje Nepremičnine.
22. mag. Darja Tavzelj, imenovana za
sodno cenilko za strokovno področje Gradbeništvo, podpodročje Nepremičnine.
23. dr. Maruška Šubic Kovač, imenovana za sodno cenilko za strokovno področje
Gradbeništvo, podpodročje Nepremičnine.
24. mag. Vera Damjan Bele, imenovana za sodno cenilko za strokovno področje
Gradbeništvo, podpodročje Nepremičnine.
25. Svetlana Babič, imenovana za sodno
tolmačko za Črnogorski jezik.
26. Admir Džuzdanović, imenovan za sodnega tolmača za Hrvaški jezik.
27. Anton Jermaniš, imenovan za sodnega tolmača za Hrvaški jezik.
28. Branka Terzić, imenovana za sodno
tolmačko za Srbski jezik.
29. Diana Husić Omerović, imenovana
za sodno tolmačko za Srbski jezik.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 007-6/2011/4
Ob-2012/11
Na podlagi četrtega odstavka 24. člena
Pravilnika o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih (Uradni list RS, št. 88/10) Ministrstvo
za pravosodje objavlja razrešitev:
1. Ladislava Kotnika, sodnega izvedenca
in sodnega cenilca, imenovanega za strokovno področje gradbeništvo, oboje podpodročje gradbeništvo splošno, z dnem 2. 3.
2011.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 478-4/2011
Ob-1980/11
Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot
2, 1000 Ljubljana, na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 86/10) objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1.Predmet: nepremičnine po seznamu:
a) Lokacija okolica Kočevja (Zavod za
gozdove Slovenije, Območna enota Kočevje – kontaktna oseba Bojan Kocjan,
tel. 01/895-04-00);
– Lovska koča Gričice, 124 m2, zemljišče
757 m2, parc. št. 4107, k.o. Štale, lokacija
Komarna vas, Občina Semič, izhodiščna
cena: 84.888,00 EUR;
Sprejemljiva dejavnost, ki naj bi se opravljala v navedeni nepremičnini pod razdelkom a) oziroma sprejemljiva uporaba te nepremičnin je: poslovna dejavnost gostinstvo,
turistična dejavnost ali druga dejavnost, ki je
skladna s prostorskimi pogoji občine.
b) Lokacija Kamnik (Zavod za gozdove
Slovenije, Območna enota Kranj – kontaktna oseba Janez Logar, tel. 04/20-24-200);
– Poslovna stavba v Kamniku (sedež
LPN Kozorog), parc. št. 361/6, k.o. Kamnik, stavba, v izmeri 86 m2, zemljišče,
v izmeri 706 m2, prenos v posest je eno
leto po sklenitvi pogodbe, izhodiščna cena:
110.000,00 EUR.
Sprejemljiva dejavnost, ki naj bi se opravljala v navedeni nepremičnini pod razdelkom b) oziroma sprejemljiva uporaba te

nepremičnine je poslovno-stanovanjska dejavnost ter društvena dejavnost.
2. Rok za zbiranje ponudb je 18. 4. 2011,
do 8.30. Ponudniki lahko ponudbe pošljejo
priporočeno po pošti, vendar morajo na naslov prispeti do določenega datuma ali ure.
3. Ponudbi mora biti priloženo dokazilo,
da je ponudnik nakupa vplačal varščino v višini 10% izhodiščne cene za vsako ponujeno
nepremičnino na podračun Zavoda za gozdove Slovenije, št. 01100-6030234244, sklic na
št. 101-1002, pri Upravi za javna plačila, Urad
Ljubljana. Ponudnikom, katerih ponudbe ne
bomo sprejeli, bomo varščino brezobrestno
vrnili v nominalnem znesku v 30 dneh od
sprejema odločitve, da se njihova ponudba
ne sprejme. Varščina bo ponudniku, ki bo na
razpisu uspel, všteta v kupnino.
4. Ponudba mora vsebovati:
– ime in priimek oziroma firmo kupca
ter naslov stalnega bivališča oziroma sedež
ponudnika,
– dokazilo o plačilu varščine,
– matično in davčno številko ponudnika,
številko TRR,
– navedbo nepremičnine, ponujeno
ceno,
– dejavnost oziroma uporabo, ki se bo
izvajala na predmetu prodaje,
– kontaktno osebo ponudnika in njegovo
telefonsko številko,
– navedbo, da je ponudba veljavna najmanj 90 dni od dneva odpiranja ponudb.
5. Pisne ponudbe se pošljejo na naslov:
Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2,
1000 Ljubljana. Na pošiljki mora biti pripis:
»Ne odpiraj – Javno zbiranje ponudb za
prodajo nepremičnin«.
6. Javno odpiranje ponudb bo dne 18. 4.
2011, ob 9. uri, na naslovu: Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana.
Pri odpiranju lahko sodelujejo ponudniki, njihovi zastopniki in pooblaščenci s pooblastili.
Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala Komisija za ravnanje s stvarnim premoženjem in vse ponudnike obvestila o izboru
najkasneje v roku 60 dni od dneva javnega
odpiranja ponudb.
7. Ponudba mora biti veljavna najmanj
90 dni po datumu odpiranja ponudb. Merilo
za izbor je ponujena najvišja cena. Predpogoj za izbor je sprejemljiva dejavnost oziroma sprejemljiva uporaba nepremičnin, kot je
navedena za vsako nepremičnino pod točko
1. tega razpisa. Prodajalec na podlagi tega
zbiranja ponudb ni zavezan skleniti pogodb,
oziroma si pridržuje pravico, da lahko začeti postopek do sklenitve pravnega posla
ustavi, brez dolžnosti povračila kakršnekoli
odškodnine.
8. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (stroške notarske potrditve pogodbe,
izvedbe vpisa lastništva v zemljiško knjigo,
davek in morebitne druge stroške) plača
izbrani ponudnik.
9. Nepremičnine se prodajajo po načelu
videno – kupljeno, poznejše reklamacije se
ne upoštevajo.
10. Izbrani ponudnik mora v 15 dneh od
prejema obvestila o izboru in poziva k podpisu pogodbe podpisati prodajno pogodbo.
Kolikor kupec v navedenem roku ne podpi-
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še pogodbe, pripade varščina prodajalcu,
prodajalec pa si pridržuje pravico povabiti
k podpisu pogodbe drugega najugodnejšega ponudnika. Celotno kupnino mora kupec
plačati v 8 dneh po sklenitvi pogodbe, kar
je bistvena sestavina pravnega posla, pri
čemer se znesek vplačane varščine všteje
v kupnino. Kolikor kupec v navedenem roku
ne plača kupnine, pripade varščina prodajalcu. V tem primeru lahko prodajalec razdre pogodbo brez dodatnega opomina in si
hkrati pridržuje pravico povabiti k podpisu
pogodbe drugega najugodnejšega ponudnika. Prenos prodane nepremičnine ni možen pred plačilom celotne kupnine.
11. Nadaljnje informacije v zvezi z dejanskim stanjem (ogledi, mapne kopije ipd.)
prodajanih nepremičnin interesenti dobijo pri
kontaktnih osebah na tel. številkah, ki so navedene v 1. točki razpisa, v zvezi s pravnimi
vprašanji pa na tel. 01/470-00-59.
Zavod za gozdove Slovenije
Št. 430-00-1/2011
Ob-2035/11
Urad predsednika Republike Slovenije,
Erjavčeva 17, Ljubljana, ki ga zastopa mag.
Uroš Krek, generalni sekretar, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 86/10) objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo premičnine
1. Ime in sedež organizatorja zbiranja
ponudb: Urad predsednika Republike Slovenije, Erjavčeva 17, Ljubljana.
2. Predmet prodaje: osebno vozilo Mercedes Benz E 430 Elegance, leto izdelave
2000, prevoženih 195.000 km.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja premičnin na podlagi prodajne pogodbe.
4. Izklicna cena za premičnino znaša
3.825,00 EUR.
5. Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupnino na podlagi izstavljenega računa prodajalca, in sicer najkasneje v roku 8 dni
od izstavitve računa. Plačilo celotne kupnine
je bistvena sestavina pravnega posla.
6. Ponudniki morajo ponudbe predložiti
v zaprti ovojnici na naslov: Urad predsednika Republike Slovenije, Erjavčeva 17, 1000
Ljubljana, z oznako: »Ponudba za nakup
premičnine – Ne odpiraj«. Rok: 1. 4. 2011 do
12. ure. Upoštevane bodo samo ponudbe, ki
bodo do navedenega datuma in ure prispele
na naslov prodajalca.
7. Ponudniki morajo najkasneje do 31. 3.
2011 do 10. ure plačati kavcijo v višini 10%
izklicne cene premičnine. Kavcijo je potrebno nakazati na podračun proračuna Republike Slovenije, št. 01100-6300109972,
modul 18, sklic 11118-7201001-11912011.
Plačana kavcija bo uspelemu ponudniku
vračunana v ceno, neuspelim pa bo vrnjena
brez obresti v roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.
8. V pisni ponudbi morajo ponudniki navesti svoje točne osebne podatke (ime, priimek, naslov, davčno, matično in telefonsko
številko), potrdilo o plačani kavciji s točno
številko računa za primer vračila in ponudbeno ceno v evrih.
9. Sklenitev pogodbe: z izbranim ponudnikom se bo sklenila pogodba najkasneje
v roku 15 dni od sprejema sklepa o izbiri.
Če izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe
v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani ponudnika, Urad predsednika Republike
Slovenije zadrži njegovo kavcijo.
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10. Drugi pogoji: premičnina se prodaja v celoti po načelu videno–kupljeno. Vse
stroške v zvezi s prenosom lastništva nosi
kupec.
11. Kriterij za izbiro najugodnejšega
ponudnika je ponudbena cena. O najugodnejšem ponudniku bo odločala strokovna
komisija na Uradu predsednika Republike
Slovenije. Odpiranje ponudb opravi strokovna komisija in po zaključku postopka izbere
najugodnejšega ponudnika.
12. Javno odpiranje ponudb bo v petek,
1. 4. 2011 ob 13. uri, na Uradu predsednika Republike Slovenije, Erjavčeva 17, 1000
Ljubljana.
13. Upoštevane bodo samo pravilne ponudbe in ponudbene cene, ki bodo enake ali
višje od izklicne cene.
14. Ponudniki bodo o izboru obveščeni
v 8 dneh od odpiranja ponudb.
15. Informacije: vsa dodatna pojasnila
o premičnini in ostale informacije interesenti
dobijo na Uradu predsednika Republike Slovenije, kontaktna oseba je Damijan Ferfolja,
tel. 01/400-13-15, mobilni tel. 041/610-567
ali Tine Hribar, tel. 01/400-13-32, mobilni
tel. 031/749-930.
16. Predstojnik Urada predsednika Republike Slovenije lahko postopek kadarkoli
do sklenitve pravnega posla ustavi. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim ponudnikom, je izključena.
Urad predsednika Republike Slovenije
Št. 161300-11-0108
Ob-1957/11
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Carinska uprava Republike Slovenije, Šmartinska cesta 55, 1523 Ljubljana (v
nadaljevanju: prodajalec), na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 86/10) objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo rabljenih službenih vozil
1. Predmet javnega zbiranja ponudb: odprodaja 16 rabljenih službenih vozil. Skupna
ocenjena vrednost vozil je 27.660,00 EUR.
Izračun vrednosti je podal sodni cenilec avtomobilske stroke Robert Martinčič, str. inž.
2. Rok za oddajo ponudb je 29. 3. 2011,
do 9. ure. Upoštevane bodo ponudbe, ki
bodo na naslov prodajalca pripele do omenjenega roka.
3. Merilo za izbor najugodnejše ponudbe
je najvišja ponujena cena za vsako posamezno vozilo.
4. Vsi pogoji in navodila za pripravo ponudbe so navedeni v oklicu javnega zbiranja
ponudb, ki je objavljen na spletni strani prodajalca: http://www.carina.gov.si/si/podrocne_informacije/javne_drazbe/.
Carinska uprava Republike Slovenije
Št. 465-02/0018/2010
Ob-1949/11
Občina Žalec na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS,
Uradni list RS, št. 86/10), 24. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99,
43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04,
16/05, 94/05, 23/06) in 44. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin izdaja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Ob-

čina Žalec, Ulica Savinjske čete 5, Žalec,
tel. 03/713-64-14, faks 03/713-64-64.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb
Prodaja nezazidanega stavbnega zemljišča v k.o. Gotovlje: parc. št. 242/13, njiva,
v izmeri 7.368 m2.
Nepremičnina je z OPPN Stanovanjska
soseska Žalec zahod namenjena za gradnjo
trgovskega oziroma poslovno-trgovskega
objekta.
Ostali pogoji: kupec je dolžan v roku
2 let od sklenitve pogodbe zgraditi predviden objekt.
Izhodiščna cena: 552.600,00 € brez
DDV.
Ponudnik je dolžan do roka za predložitev ponudbe plačati varščino v višini 10%
ponujene cene, na podračun Občine Žalec,
št. 01390-0100004366, ki se bo neizbranemu ponudniku vrnila brez obresti v roku 8 po
opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika.
3. Vsebina ponudbe:
3.1. Ponudnik mora v ponudbi navesti
podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma
firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko, davčno številko, številko transakcijskega računa, naziv in naslov
banke za vračilo varščine) in navedbo nepremičnine, na katero se ponudba nanaša.
3.2. Ponudnik mora predložiti dokazilo
o registraciji, ki ni starejše od 30 dni (izpisek iz sodnega registra ali priglasitveni
list), za fizične osebe – fotokopija osebnega
dokumenta.
3.3. Ponudnik mora predložiti dokazilo,
da zoper njega ni uveden ali začet postopek stečaja ali likvidacije ali drug postopek,
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja oziroma da poslovanja ponudnika ne vodi prisilna uprava.
3.4. Ponudnik mora predložiti dokazilo
o plačanih davkih in prispevkih iz poslovanja.
3.5. Ponudnik mora predložiti dokazilo,
da pooblaščena oseba ponudnika ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi tega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen.
3.6. Ponudnik mora predložiti dokazilo,
da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega transakcijskega računa.
3.7. Ponudnik mora predložiti dokazilo
o plačilu varščine v višini 10% ponujene
cene.
3.8. Ponudnik mora v pisni ponudbi navesti višino ponujene kupnine v EUR in brez
DDV. Kupnina ne sme biti nižja od izhodiščne vrednosti nepremičnine, saj se bo takšna
ponudba štela kot nesprejemljiva in se bo izločila iz izbora najugodnejšega ponudnika.
3.9. Ponudnik mora predložiti pisno in
žigosano izjavo, da se strinja z razpisnimi
pogoji.
4. Predložitev ponudbe
4.1. Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo z vsemi prilogami iz točke 3 vključno
do 31. 3. 2011, do 12. ure. V primeru, da
ponudba ne bo oddana v skladu z določili
tega razpisa, je pristojna komisija ne bo
upoštevala.
4.2. V primeru več enakovrednih ponudb, bo naročnik s ponudniki izvedel pogajanja ali jih bo pozval k ponovni predložitvi
ponudb ali pa bo med najugodnejšimi ponudniki izvedel javno dražbo.
4.3. Ponudniki so vezani na ponudbo
60 dni od roka, ki je določen za oddajo
ponudb.
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4.4. Ponudniki morajo oddati ponudbo
v zaprti ovojnici z oznako:
»Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine Žalec zahod«, na naslov: Občina
Žalec, Oddelek za premoženje in splošne
zadeve, Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec.
5. Izbrani ponudnik bo pozvan k sklenitvi
kupoprodajne pogodbe, ki jo mora skleniti
v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika.
6. Ponudnik je dolžan plačati kupnino na
podračun Občine Žalec: 01390-0100004366,
v roku 30 dni od izstavitve računa. Plačilo celotne kupnine v dogovorjenem roku
je bistvena sestavina pravnega posla. Po
plačilu celotne kupnine se bo kupcu izdalo
zemljiškoknjižno dovolilo in se bo opravil
zemljiškoknjižni prenos lastninske pravice.
7. Občina Žalec ni zavezana k sklenitvi
pogodbe o prodaji nepremičnin z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve
pravnega posla brez obrazložitve in brez
odškodninske odgovornosti ustavi, dolžna
pa je vrniti varščino brez obresti.
8. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika, ob izpolnjevanju vseh pogojev, je
višina ponujene kupnine.
9. Vsa dodatna pojasnila in informacije lahko zainteresirani dobijo na Občini
Žalec, Ulica Savinjske čete 5, Žalec, soba
št. 23, kontaktna oseba Tatjana Bulatović,
tel. 03/713-64-14, ali na elektronski naslov:
tanja.bulatovic@zalec.si, ogled nepremičnin
in dokumentacije v zvezi s predmetom prodaje je možen po predhodnem dogovoru.
10. Javno odpiranje ponudb bo v četrtek,
31. 3. 2011, ob 12. uri, v sejni sobi Občine
Žalec.
Občina Žalec
Št. 0050/2011
Ob-1950/11
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, objavlja na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07),
43. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07, 94/07) in Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne
občine Ljubljana za leto 2010, ki je priloga
Odloka o proračunu Mestne občine Ljub
ljana za leto 2010 (Uradni list RS, št. 7/10)
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
v lasti Mestne občine Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb
Prodajalec: Mestna občina Ljubljana,
Mestni trg 1, Ljubljana, mat. številka:
5874025000, ID št. za DDV: SI67593321.
Organizator javnega zbiranja ponudb:
Javni stanovanjski sklad Mestne občine
Ljubljana, Zarnikova 3, Ljubljana.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb in
izhodiščna cena
2.1. Predmet javnega zbiranja ponudb je
naslednja nepremičnina: mansardno stanovanje v neto tlorisni površini 69,10 m2 (s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih
delih stavbe), ki se nahaja v stavbi z naslovom Dolenjska cesta 160 v Ljubljani, ki je
povezana z nepremičnino s parc. št. 230/8,
k.o. Karlovško predmestje, ki po podatkih
GURS v naravi predstavlja dvorišče, v izmeri 175 m2 in stanovanjsko stavbo, v izmeri 90 m2 in je vpisana v zemljiškoknjižnem

vložku št. 2694, k.o. Karlovško predmestje,
v Zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljub
ljani.
2.2. Nepremičnina je prosta vseh bremen. Pravno stanje nepremičnine je neurejeno. Etažna lastnina za stavbo, v kateri se
nahaja mansardno stanovanje, ki je predmet
tega javnega zbiranja ponudb, ni vzpostavljena.
2.3. Izhodiščna cena: 58.000,00 EUR.
2.4. Davek na promet nepremičnine, ki
bo odmerjen na podlagi sklenjene prodajne
pogodbe, plača kupec.
3. Pogoji prodaje
3.1. Prodajna pogodba bo sklenjena
v obliki zasebne listine.
3.2. Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno–kupljeno«.
3.3. Izbrani ponudnik bo moral skleniti
prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika.
Če najugodnejši ponudnik ne sklene pogodbe v navedenem roku, se najugodnejšemu
ponudniku lahko podaljša rok za sklenitev
pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni ali pa
zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši
ponudnik tudi v podaljšanem roku ne podpiše pogodbe se bo štelo, da je od nakupa
odstopil in ima Mestna občina Ljubljana pravico zadržati vplačano varščino.
3.4. Po plačilu celotne kupnine se bo
kupcu nepremičnina izročila v last in posest
s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v zemljiški knjigi v skladu
z določili prodajne pogodbe.
3.5. Plačilo celotne kupnine v roku 15 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena
sestavina pogodbe.
4. Način in rok plačila kupnine
Kupnino bo kupec poravnal na podračun
enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana, št. 01261-0100000114, sklic
na številko 099 – 411200, v roku 15 dni od
dneva sklenitve prodajne pogodbe, v enkratnem znesku. Kupec je poleg ponujene
kupnine dolžan plačati še pripadajoči davek,
stroške notarske overitve podpisa prodajalca na pogodbi ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist
v zemljiški knjigi pristojnega sodišča.
5. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
5.1. Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO
oziroma matično številko, davčno številko,
številko transakcijskega računa, naziv in naslov banke za vračilo varščine);
– navedbo nepremičnine, na katero se
ponudba nanaša,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
objavljene izhodiščne cene nepremičnine,
– priloge iz točke 5.4. teh pogojev za
udeležbo na javnem zbiranju ponudb.
5.2. Ponudniki morajo oddati popolno
ponudbo z vsemi prilogami v roku 10 dni od
dneva objave javnega zbiranja ponudb (to je
najkasneje do vključno 28. 3. 2011). V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu
z določili tega razpisa, je pristojna komisija
ne bo upoštevala.
5.3. Ponudniki morajo oddati ponudbo
priporočeno po pošti v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine Dolenjska cesta 160, Ljubljana« na
naslov: Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3, Ljubljana.
5.4. Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
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– kopijo osebnega dokumenta (fizična
osebe),
– overjen izpis iz poslovnega registra
(samostojni podjetniki posamezniki) ne starejši od 3 mesecev,
– overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe) ne starejši od 3 mesecev,
– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo o sprejemanju pogojev javnega
zbiranja ponudb,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo do
90 dni od dneva, ko poteče rok za oddajo
ponudbe.
6. Varščina
6.1. Ponudniki morajo do izteka roka za
oddajo ponudb vplačati varščino, ki znaša
10% izhodiščne cene, na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine
Ljubljana, številka: 01261-0100000114, sklic
na številko: 411200, z navedbo »plačilo varščine – javno zbiranje ponudb Dolenjska
cesta 160, Ljubljana – in navedbo imena in
priimka oziroma naziva ponudnika«.
6.2. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom, ki niso uspeli v postopku javnega
zbiranja ponudb pa se varščina vrne brez
obresti v roku 8 dni po opravljenem izboru
najugodnejšega ponudnika.
6.3. Če kupec ne sklene pogodbe ali ne
plača kupnine, prodajalec obdrži varščino.
7. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb in natančnejše podatke o predmetni nepremičnini dobijo interesenti na Javnem stanovanjskem
skladu Mestne občine Ljubljana, Zarnikova
3, 1000 Ljubljana: kontaktni osebi Mira Kastelic, tel. 01/306-14-39 ali Karmen Pintar
Oblak, tel. 01/306-15-46.
Ogled nepremičnine in ogled dokumentacije v zvezi z nepremičnino je možen
po predhodni najavi, na tel. 01/306-14-39
(Mira Kastelic).
8. Postopek izbire najugodnejšega po
nudnika
8.1. Komisija bo odpirala prispele ponudbe dne 31. 3. 2011, s pričetkom ob 10. uri na
sedežu organizatorja javnega zbiranja ponudb Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3, v sejni
sobi v III. nadstropju.
8.2. V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna Komisija ponudnike, ki so ponudili enako visoko
kupnino, v roku 10 delovnih dni pozvala
k dopolnitvi ponudbe in z njimi opravila pogajanja.
8.3. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
v roku 15 dni od odpiranja prispelih ponudb.
8.4. Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ceno, je izključena. Župan oziroma Komisija Javnega stanovanjskega sklada Mestne
občine Ljubljana s soglasjem župana lahko
ustavita začeti postopek razpolaganja do
sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno v Uradnem listu RS, na spletni strani Javnega stanovanjskega sklada Mestne
občine Ljubljana, www.jssmol.si in na spletni
strani Mestne občine Ljubljana (www.ljubljana.si) ter na oglasni deski na sedežu JSS
MOL, Zarnikova 3, Ljubljana.
Javni stanovanjski sklad
Mestne občine Ljubljana
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Št. 478-92/2011
Ob-2006/11
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14,
8270 Krško, ki jo zastopa župan Franc Bogovič, na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08
Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18,
76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09,
14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10 in 84/10
Odl. US: U-I-176/08-10), Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10)
in Uredbe o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07,
94/07, 100/09 in 49/10), objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin,
parc. št. 825/7, 827/8 in 827/20,
k.o. Leskovec (obrtna cona Leskovec)
I. Predmet prodaje
Predmet javnega zbiranja ponudb so tri
zemljišča na območju obrtne cone Leskovec:
a) pozidano stavbno zemljišče parc.
št. 825/7 – neplodno, v izmeri 1129 m2, ki je
vpisana v zemljiškoknjižnem vložku št. 2178,
k.o. Leskovec;
b) pozidano stavbno zemljišče parc.
št. 827/8 – dvorišče, v izmeri 114 m2, ki je
vpisana v zemljiškoknjižnem vložku št. 1643,
k.o. Leskovec;
c) pozidano stavbno zemljišče parc.
št. 827/20 – parkirišče, v izmeri 23 m2, ki je
vpisana v zemljiškoknjižnem vložku št. 1643,
k.o. Leskovec.
Za vse zgoraj navedene gradbene parcele v skupni površini 1266 m2 je izklicna
cena 32.440,00 EUR. Vse navedene nepremičnine se prodajajo kot celota in ne
kot posamezne nepremičnine (vsak sodelujoč ponudnik mora podati ponudbo za vse
tri predmetne nepremične skupaj).
V izklicno ceno ni vključen 2% davek
na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
Davek in vsi stroški v zvezi s prodajo in prenosom lastništva bremenijo kupca.
Prodajalka Občina Krško je na vseh
zgoraj navedenih nepremičninah zemljiško
knjižna lastnica v deležu do celote (1/1).
Zemljišča se nahajajo v obrtni coni Leskovec pri Hotelu Pacific, na naslovu Ulica
mladinskih delovnih brigad 1, 8273 Leskovec pri Krškem, in v naravi predstavljajo
parkirišča, ki so po zazidalnem načrtu obrtne cone Leskovec sestavni del gradbene
parcele.
Predmeti prodaje imajo v skladu z Odlokom o zazidalnem načrtu obrne cone Leskovec (Uradni list RS, št. 22/88, 54/95,
59/97, 71/02 in 91/05) status pozidanega
stavbnega zemljišča ter so po namenski rabi
opredeljena delno kot obrt in servisne dejavnosti ter del kot mestno zelenje. Zemljišča, ki so predmet prodaje, so komunalno
opremljena.
II. Plačilni pogoji in višina varščine
1. Rok plačila kupnine določi ponudnik
v svoji ponudbi tako, da upošteva naslednje
zahteve Občine Krško:
– najkasneje v roku 30 dni od sklenitve
pogodbe mora kupec plačati celotno kupnino,
– kupec pridobi lastninsko pravico po
plačilu celotne kupnine,
– vpis v zemljiško listino se opravi na
podlagi listine, ki bo vsebovala zemljiško
knjižno dovolilo,
– neupoštevanje pogodbenih rokov plačila s strani kupca je razlog za takojšnjo raz-
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vezo prodajne pogodbe, ob kateri si Občina
Krško obdrži vplačano varščino,
– v primeru, da ponudbena cena ne bo
oblikovana v skladu z zgoraj navedenimi
pogoji, se bo taka ponudba štela za neveljavno.
2. Najugodnejši ponudnik mora skleniti
prodajno pogodbo v roku 15 dni po prejemu obvestila o izbiri in poziva k podpisu prodajne pogodbe in plačati kupnino
v pogodbenem roku, sicer lahko prodajalec pogodbo razveljavi, varščina pa v tem
primeru zapade v korist Občini Krško. Po
sklenjeni kupoprodajni pogodbi se izbrani
ponudnik zavezuje k plačilu kupnine v roku
30 dni od sklenitve pogodbe na podračun
EZR prodajalca, odprtega pri Banki Slovenije, št. 011000100008197. Plačilo kupnine
v roku 30 dni od sklenitve pogodbe, je bistvena sestavina pravnega posla. V primeru, da se izbrani ponudnik pozivu k podpisu
pogodbe ne odzove, se šteje, da je od pogodbe odstopil, zaradi česar varščina prav
tako zapade v korist Občine Krško. Pogoji
iz tega javnega razpisa so sestavni del prodajne pogodbe.
3. Pred oddajo ponudbe mora ponudnik
plačati varščino v višini 10% od izklicne
cene. Varščina se plača na podračun Občine Krško odprt pri Banki Slovenije, št.:
011000100008197 z navedbo »Varščina
za javno zbiranje ponudb – nepremičnine
v obrtni coni Leskovec«. Vplačana varščina
se izbranemu ponudniku všteje v kupnino,
ostalim ponudnikom pa se varščina brez
obresti vrne v roku 10 dni po izboru. Če
izbrani ponudnik odstopi od nakupa nepremičnin in ne sklene pogodbe, ali pa ne plača
kupnine v pogodbenem roku, zapade varščina v korist Občine Krško.
4. Pravice in obveznosti pogodbenih
strank se podrobneje opredelijo v kupoprodajni pogodbi.
III. Ponudba mora vsebovati:
– navedbo identifikacijskih podatkov: za
fizične osebe – ime, priimek, naslov, EMŠO
in davčno številko; za pravne osebe – firmo,
sedež, matično številko in davčno številko,
– ponujeno ceno v višini, ki je najmanj
enaka izhodiščni ceni za vse tri nepremičnine skupaj,
– priglasitveni list za samostojne podjetnike oziroma izpisek iz sodnega registra za
pravne osebe in ustrezno overjeno pooblastilo za vložitev pisne ponudbe, če ponudbo vlaga pooblaščenec (vse staro največ
30 dni),
– potrdilo o plačani varščini in celotno
številko računa (št. banke in št. računa) za
primer vračila varščine,
– originalno potrdilo o plačanih davkih in
prispevkih staro največ 30 dni,
– izjavo, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave ali stečaja,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo
do 31. 5. 2011,
– izjavo, da ponudnik sprejema vse razpisne pogoje.
Ponudbo mora podpisati pooblaščena oseba. Pri nepopolnih ponudbah bodo
ponudniki pozvani k dopolnitvi. V primeru
nepravočasne ponudbe je pristojna komisija ne bo upoštevala. Ponudbe pod izklicno
ceno ne bodo upoštevane.
Ponudbe morajo prispeti na Občino Krško najkasneje do 5. 4. 2011, do 12. ure,
v zaprti ovojnici na naslov: Občina Krško,
Oddelek za gospodarske dejavnosti, Cesta
krških žrtev 14, 8270 Krško, z oznako »Ne

odpiraj – Ponudba za odkup nepremičnin
v obrtni coni Leskovec«. Upoštevane bodo
podpisane pisne ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse razpisne in druge navedene
pogoje.
Komisijsko odpiranje ponudb in izbira
ponudnika bo potekalo dne 7. 4. 2011, ob
12. uri, v prostorih Občine Krško.
IV. Pogoji javnega zbiranja ponudb in
kriteriji izbire
Na javnem razpisu lahko sodelujejo fizične in pravne osebe skladno z veljavno slovensko zakonodajo, ob pogojih vzajemnosti
pod naslednjimi pogoji:
1. V ponudbi navedejo ceno v višini, ki je
najmanj enaka izhodiščni ceni.
2. Nakup predmetnih nepremičnin navedenih v I. točki je možen le v celoti in ne
posamično (vsak sodelujoč ponudnik mora
podati ponudbo za vse tri predmetne nepremičnine skupaj).
3. Ponudnik lahko ponudbo za nakup
zemljišč umakne ali jo dopolni do roka za
sprejem ponudbe, ki je določena v javnem
razpisu; v primeru umika ponudbe se plačana garancija za resnost (varščina) ponudbe
ne vrne.
4. V primeru več pravilno in pravočasno
prispelih enakovrednih ponudb, ki so bolj
ugodne od ostalih vlog, župan določi, da se
izvede dražba, na katero se povabi vse ponudnike, ki so predložili enakovredno vlogo
za iste parcele.
5. Komisijsko odpiranje ponudb in postopek za izbor ponudnikov opravi komisija,
ki jo imenuje župan, in po zaključku postopka predlaga županu izbor. Vsi ponudniki
bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje
v roku 15 dni po odpiranju ponudb.
6. Izbrani ponudnik je dolžan skleniti pogodbo najkasneje v roku 15 dni od dneva
sprejema sklepa o izbiri. Odločitev župana je
dokončna. V primeru, da ponudnik ne sklene pogodbe v navedenem roku, se šteje, da
je odstopil od namere za sklenitev pogodbe
in v tem primeru se vplačana garancija za
resnost ponudbe (varščina) ne vrne.
7. Občina Krško si pridržuje pravico, da
z nobenim ponudnikom ne sklene pogodbe
oziroma lahko začeti postopek kadarkoli do
sklenitve pravnega posla ustavi, ne da bi za
to navedel razloge. Obveznost prodajalca,
da sklene prodajno pogodbo s ponudnikom
je izključena.
8. Pogoji iz tega razpisa so sestavni del
pogodbe o prodaji zemljišča.
9. Stroške sklenitve pogodbe, davek na
promet nepremičnin, stroške notarske storitve, takso za vpis v zemljiško knjigo plača
kupec.
10. Občina Krško si obdrži predkupno
pravico pri nadaljnji prodaji zemljišča in
služnostno pravico za potrebe izgradnje
objektov in omrežja javne komunalne infrastrukture ter zgrajeno javno komunalno
infrastrukturo. Omejitve lastninske pravice
se vpišejo v zemljiško knjigo.
11. Nepremičnine so na naprodaj po načelu »videno – kupljeno«. Prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake predmeta prodaje.
12. Merila oziroma kriteriji za izbor najugodnejšega ponudnika so cena in dejavnost.
13. Prednost pri pridobitvi stavbnega zemljišča imajo ponudniki:
– ki bodo ponudili najvišjo ceno, vendar
najmanj v višini izklicne cene,
– ki bodo razširjali dejavnost na lokaciji.
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V. Dodatne informacije
Razpisno dokumentacijo in dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega
zbiranja ponudb dobijo interesenti na Občini Krško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, CKŽ 14, 8270 Krško, oziroma na
tel. 07/498-12-71, pri Petri Povše. Ogled
nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru. Besedilo javnega zbiranja ponudb
je objavljeno na spletni strani Občine Krško
in v Uradnem listu RS.
Občina Krško
Št. 478-6/2011-3
Ob-2011/11
Občina Polzela, Polzela 8, 3313 Polzela,
na podlagi 29. in 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10)
ter Uredbe o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07 in
94/07, 100/09, 49/10), objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo nepremičnine
v najem - Gostinski lokal
v Gradu Komenda na Polzeli
1. Naziv in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Občina Polzela, Polzela 8,
3313 Polzela.
2. Predmet oddaje v najem in opis pred
meta, ki se oddaja v najem: nepremičnina,
ki se oddaja v najem v naravi predstavlja
gostinski lokal v Gradu Komenda, in sicer
obsega uporabo 156,30 m2 prostorov, kot
sledi:
– točilnica s kuhinjo, v izmeri 44 m2
(K03),
– gostinska soba, v izmeri 40,50 m2
(K02),
– pokrit atrij, v izmeri 56 m2 (K17),
– priročno skladišče, garderoba, v izmeri
12,50 m2 (K 05),
– sanitarije za zaposlene, v izmeri
3,30 m2 (K 11),
– možnost postavitve zunanjega vrta
ter souporabo prostorov:
– vinska klet, v izmeri 58 m2 (K 01),
– sanitarije – ženski, v izmeri 6,60 m2
(K 08),
– sanitarije – moški, v izmeri 5,50 m2
(K 09),
– sanitarije – invalidi, v izmeri 4,50 m2
(K 10),
– predprostor, v izmeri 20,50 m2(K 04),
20 m2 (K 06),
– hodnik, v izmeri 12,50 m2 (K 07).
Gostinski lokal, ki se daje v najem, se
nahaja v kleti Gradu Komenda na Polzeli,
Polzela 113, 3313 Polzela, ki leži na parc.
št. 940/1 in 940/2, vpisanih v zemljiško
knjižni vložek št. 1642, v katastrski občini
992 Polzela 2605/11.
Lokal je usposobljen za obratovanje in je
opremljen z vso potrebno opremo:
– gostinska oprema – točilni pult s kavomatom in ledomatom, delovni pult z umivalnikom, koritom, hlajenimi pedali, podpultnim
pomivalnim strojem za kozarce…, omarice
za shranjevanje,
– kuhinjska oprema – servirni, shrambni in kuhinjski sklop s kuhališčem, pečico,
napo, hladilnikom, pomivalnim strojem,
vgrajeno pečjo, elementi za shranjevanje
posode,
– točilni pult v kleti,
– mize in stoli za stranke.
Vsa oprema, ki je v lokalu, je last Občine
Polzela.

Št.

3. Merilo za izbor ponudnika:
Ponujena najemnina

40 točk

Ustreznost in
kvaliteta predlaganega
programa dela

60 točk

Izbran bo ponudnik, ki bo zbral največje
število točk.
4. Ponudbena cena – najemnina: najnižja ponudbena cena – najemnina za
nepremičnino iz prejšnje točke znaša
3,00 EUR/m2 mesečno brez DDV.
5. Vrsta pravnega posla: najemna pogodba se sklepa za obdobje 5 let z možnostjo
podaljšanja, pri čemer lahko najemodajalec
brez kakršnega koli razloga odpove najemo
pogodbo z odpovednim rokom 6 mesecev.
6. Resnost ponudbe:
Ponudniki jamčijo za resnost ponudbe
z vplačilom varščine v višini 500,00 EUR,
na transakcijski račun Občine Polzela,
št. 01373-0100004520, odprt pri Banki Slovenije. Plačana varščina se uspelemu ponudniku brez obresti vračuna v najemnino
in sicer v prvo najemnino, neuspelim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku
8 dni od izdaje sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.
7. Način in rok plačila najemnine ter varščina: najemnina se prične zaračunavati po
šestih mesecih od sklenitve najemne pogodbe.
Najemnik mora plačati tudi varščino v višini 3.000,00 EUR v roku 8 dni po
prejemu računa, ki se ga izstavi po podpisu pogodbe, na račun Občine Polzela,
št. 01373-0100004520, odprt pri Banki Slovenije. Varščina se ob zaključku najemnega
razmerja bodisi poračuna z najemnino ali
vrne najemniku oziroma se porabi za morebitne neplačane račune, ki prispejo po zaključku najemnega razmerja in se nanašajo
na obdobje najema ali pa stroške popravil, ki
so posledica nepravilne oziroma malomarne
rabe lokala in opreme.
Plačilo varščine v prej določenem roku
je bistvena sestavina najemne pogodbe.
V primeru, da se plačilo ne izvede v roku,
se pogodba razdre, varščina za resnost ponudbe pa zadrži. Vse nadaljnje mesečne
obroke najemnine je najemnik dolžan plačevati v roku, določenem v najemni pogodbi
in na transakcijski račun naveden v pogodbi, sicer se pogodba razdre. Najemnina se
letno usklajuje z indeksom cen življenjskih
potrebščin v RS.
8. Izbrani ponudnik – najemnik bo moral:
– vzdrževati najeti lokal,
– nositi vse obratovalne stroške, stroške
rednega vzdrževanja, stroške zavarovanj in
druge stroške, za katere se stranki dogovorita s pogodbo (zavarovalne police, ki jih
bo sklepal najemnik, se morajo vinkulirati
v korist občine),
– urediti obratovalni čas v soglasju z Zavodom za kulturo, turizem in šport Polzela,
ki je bodoči upravljalec Gradu Komenda in
v skladu s predpisi, ki urejajo obratovalni
čas gostinskih obratov,
– gostom ponuditi primerno gostinsko
ponudbo (dnevno nudenje toplih in hladnih
napitkov in pijač, nudenje najmanj treh vrst
jedi, ki bodo sovpadale z grajskim ambientom),
– ravnati v skladu z veljavno zakonodajo.
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9. Drugi pogoji:
– na razpisu lahko sodelujejo ponudniki,
ki so registrirani za opravljanje gostinske
dejavnosti. Ponudniki morajo ponudbi priložiti ustrezno dokazilo o registraciji za opravljanje gostinske dejavnosti (fizične osebe
– potrdilo o vpisu v Poslovni register; pravne
osebe – izpis iz sodnega registra),
– najemojemalec najete nepremičnine
ne sme oddajati v podnajem,
– nepremičnina se najema po načelu
videno – najeto.
10. Vsebina ponudbe
Pisna ponudba za najem nepremičnine
mora vsebovati naslednje:
– podatke o ponudniku in ponujeni ceni
(obrazec 1),
– predstavitev programa dela in opis ponudbe (obrazec 2),
– izjavo ponudnika, da je seznanjen in
da se strinja s pogoji in navedbami v razpisu
(obrazec 3),
– pisno izjavo ponudnika, da ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku
ali likvidacijskem postopku, da ni prenehal
poslovati na podlagi sodne in druge prisilne
odločbe ter da ima poravnane poslovne obveznosti (obrazec 4),
– dokazilo o registraciji za opravljanje gostinske dejavnosti (fizične osebe – potrdilo
o vpisu v Poslovni register; pravne osebe –
izpis iz sodnega registra),
– potrdilo o vplačani varščini.
Ponudniki so dolžni ponudbo oddati na
obrazcih razpisne dokumentacije, ki jo lahko brezplačno dvignejo na sedežu Občine
Polzela ali na spletni strani, www.polzela.si
v rubriki »razpisi«.
11. Postopek zbiranja ponudb in izbire
najugodnejšega ponudnika:
a) pisne ponudbe v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za najem gostinskega lokala v Gradu Komenda na Polzeli« naj ponudniki oddajo v tajništvu Občine
Polzela ali pošljejo priporočeno na naslov:
Polzela 8, 3313 Polzela. Na hrbtni strani
morata biti navedena naziv in naslov pošiljatelja.
b) Rok za zbiranje ponudb je vključno do
19. 4. 2011 do 10. ure.
c) Ponudba mora biti veljavna najmanj
60 dni od oddaje ponudbe.
d) Odpiranje ponudb, ki ne bo javno in
postopek za izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila posebna komisija, imenovana
s strani župana.
e) Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih
ponudb, bodo pozvani k dopolnitvi, če ponudba vsebuje vse elemente ponudbe, ima
pa pomanjkljivo dokumentacijo. Kolikor ponudba tudi v roku, določenem za dopolnitev,
ne bo popolna, ne bo upoštevana.
f) Z vsemi ponudniki, ki bodo oddali popolne ponudbe, bo komisija opravila razgovor, kjer bo ponudnik predstavil svoj program dela. Komisija bo na podlagi ponujene
cene in predstavljenega programa opravila
točkovanje ponudb. Izbran bo ponudnik, ki
bo izpolnjeval pogoje in bo dosegel največ
točk.
g) Ponudbe, ki bodo nižje od ponudbene
cene, ali ki bodo prispele po preteku razpisnega roka, ali bodo v nasprotju s pogoji
razpisa in ponudbe, za katere ne bo vplačana varščina, se ne bodo upoštevale. Upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo enake
ali višje od ponudbene cene. Ponudbe, ki
bodo prispele po roku za oddajo ponudb,
bodo zapečatene vrnjene ponudniku.
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h) Najugodnejši ponudnik bo izbran najkasneje v roku 15 dni po izteku roka za zbiranje
ponudb. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
najpozneje v 8 dneh po sprejemu odločitve
o izbiri najugodnejšega ponudnika. Izbrani
ponudnik bo moral v roku 15 dni po prejemu
sklepa o izbiri, z Občino Polzela skleniti najemno pogodbo, v nasprotnem primeru se
šteje, da je odstopil od namere za sklenitev pravnega posla in se vplačana varščina
za resnost ponudbe zadrži, občina pa lahko
k podpisu pogodbe pozove ponudnika, ki je
dosegel drugo najvišje število točk.
i) Obveznost najemodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki doseže največje
število točk, je izključena oziroma lahko komisija s soglasjem župana postopek ustavi
do sklenitve pravnega posla. Občina lahko
brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek oddaje v najem, ne
da bi za to navedla razloge. Ob morebitni
ustavitvi postopka se vplačane varščine vrnejo ponudnikom.
j) Ogled nepremičnine je možen ob predhodni najavi. Podrobnejše informacije dobite
na tel. 03/703-32-00 ali 03/703-32 13, kontaktna oseba Alenka Kočevar.
Občina Polzela
Ob-2074/11
V skladu s 24. členom Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS,
št. 2/04) in 4. členom Odloka o turistični taksi
v Občini Kranjska Gora (UVG št. 41/2004),
Občina Kranjska Gora objavlja
javni poziv
za posredovanje podatkov,
ki bodo osnova za izračun
pavšalnega zneska turistične takse
v Občini Kranjska Gora
I. Poziv novim zavezancem
Občina Kranjska Gora poziva nove zavezance iz 10. člena Odloka o turistični taksi
v Občini Kranjska Gora (lastnike počitniških
hiš in stanovanj na območju Občine Kranjska Gora) k oddaji podatkov. Novi zavezanci
so dolžni podatke vpisati v priloženi obrazec in jih do vključno 30. 3. 2011 poslati na
naslov: Občina Kranjska Gora, Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora.

OBRAZEC ZA POSREDOVANJE PODATKOV, KI BODO OSNOVA ZA IZRAČUN
PAVŠALNEGA ZNESKA TURISTIČNE TAKSE V OBČINI KRANJSKA GORA
Ime in priimek lastnika počitniške hiše/stanovanja v Občini Kranjska Gora (zavezanca):
Naslov stalnega bivališča zavezanca:
Matična številka:

Davčna številka:

Telefonska številka:
Naslov počitniške hiše/stanovanja:
Uporabna površina počitniške hiše/stanovanja:
Kraj in datum:

m

2

Podpis zavezanca:

Število ležišč:
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II. Poziv zavezancem – spremembe kvadrature, naslova in oprostitveni razlogi
Morebitne spremembe lastništva, kvadrature ali stalnega bivališča oziroma oprostitvene razloge iz 7. člena Odloka z obrazložitvijo, pošljite na naslov: Občina Kranjska
Gora, Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora,
do vključno 30. 3. 2011.
Odlok o turistični taksi v Občini Kranjska
Gora ter predpisani obrazec za posredovanje podatkov sta v elektronski obliki dostopna na spletni strani Občine Kranjska Gora,
http://obcina.kranjska-gora.si.
Za kakršnakoli pojasnila smo vam na
voljo na tel. 04/580-98-12 (kontaktna oseba:
Vida Černe).
Občina Kranjska Gora
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Evidence sindikatov
Št. 101-2/2011-5
Ob-1687/11
Upravna enota Črnomelj, Oddelek za
občo upravo, druge upravne naloge in skupne zadeve z dne 21. 2. 2011 preneha hraniti pravila Sindikata tekstilne in usnjarsko-predelovalne industrije Slovenije,
Sindikata Komet Stari trg, pod zaporedno
številko 4, letnik 1994.
Št. 101-5/2011-4
Ob-1740/11
Upravna enota Ljubljana Izpostava Bežigrad z dnem 23. 2. 2011 sprejme v hrambo
statut z nazivom Pravila o delovanju Sindikata KSS Pergam – Sindikat Planet GV,
Železna cesta 18, 1000 Ljubljana, in jih
vpiše v evidenco statutov sindikatov, pod
zaporedno številko 2/2011.
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Objave po Zakonu o medijih
Ob-1956/11
Ime medija: Proteus, mesečnik za poljudno naravoslovje.
Ime in sedež izdajatelja, sedež uredništva: Prirodoslovno društvo Slovenije, Salendrova 4, p.p. 1573, 1001 Ljubljana.
Odgovorna oseba izdajatelja: prof. dr. radovan Komel, predsednik Prirodoslovnega
društva Slovenije.
Glavni urednik: dr. Tomaž Sajovic, odgovorni urednik: prof. dr. Radovan Komel.
Revija izhaja enkrat mesečno od septembra do junija v slovenščini z angleškimi
povzetki.
Prirodoslovno društvo Slovenije ima
100% lastniški in upravljalski delež revije
Proteus.
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Objave gospodarskih družb

Ob-2050/11
Likvidacijski upravitelj družbe Gostinstvo Žalec proizvodnja, trgovina in storitve,
d.o.o. – v likvidaciji, Velika Pirešica 36,
3310 Žalec, matična številka 5151007000,
pri kateri je na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Celju, Srg 2011/4553 z dne
28. 2. 2011 vpisan začetek redne likvidacije, v skladu s 412. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) poziva upnike
družbe, da prijavijo svoje terjatve v roku
30 dni od dneva objave tega poziva v Uradnem list RS.
Upniki naj prijave terjatev pošljejo priporočeno po pošti na naslov likvidacijskega upravitelja družbe VELA NINA, d.o.o.,
Šmartinska cesta 52, 1000 Ljubljana, skupaj
z dokazili, ki izkazujejo obstoj, višino in zapadlost terjatev.
Likvidacijski upravitelj
VELA NINA, d.o.o.

Sklepi o povečanju
in zmanjšanju kapitala
Ob-2071/11
V skladu s 520. členom ZGD-1 in sklepom
edinega družbenika družbe FREAK CHICK
d.o.o., Krčevinska ulica 19, 2000 Maribor,
Petra Osrajnik, Krčevinska ulica 19, 2000
Maribor, direktor družbe FREAK CHICK
d.o.o. Peter Osrajnik, Krčevinska ulica 19,
2000 Maribor objavlja sklep o zmanjšanju
osnovnega kapitala.
Osnovni kapital družbe FREACK CHICK
d.o.o., ki je doslej znašal 47.501,00 EUR se
zaradi prevelikega obsega lastnega kapitala
glede na dejavnost in potrebe družbe zmanjša po postopku rednega zmanjšanja osnovnega kapitala za znesek 40.001,00 EUR
tako, da znaša znesek osnovnega kapitala
družbe FREAK CHICK d.o.o. po izvedenem
zmanjšanju 7.500,00 EUR.
Edini družbenik družbe od datuma vpisa sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala
v sodni register Peter Osrajnik, bo posedoval en poslovni delež v nominalnem znesku
7.500,00, kar bo predstavljalo 100% osnovnega kapitala družbe.
Po izvedeni registraciji zmanjšanja
osnovnega kapitala v sodnem registru, se
znesek za katerega se osnovni kapital,
v skladu s sklepom, zmanjša, izplača edinemu družbeniku Petru Osrajniku, Krčevinska
ulica 19, 2000 Maribor.
Direktor družbe poziva upnike, da se
v roku 30 dni od objave, zglasijo pri družbi in
izjavijo, ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala družbe. Družba bo upnikom,
ki ne bi soglašali z zmanjšanjem osnovnega
kapitala, poravnala zahtevke ali zagotovila
varščino. Vse upnike, ki so družbi znani, bo
družba pozvala neposredno.
FREAK CHICK d.o.o.

Sklici skupščin
Ob-1955/11
Uprava banke UniCredit Banka Slovenija
d.d. na podlagi 13.1. točke Statuta banke
sklicuje
skupščino
Unicredit Banka Slovenija d.d.,
ki bo v torek, 19. 4. 2011, ob 13. uri,
v prostorih UniCredit Banke Slovenije d.d.,
Šmartinska 140, 1000 Ljubljana.
Za sejo skupščine banke predlaga uprava banke dnevni red:
1. Otvoritev skupščine banke, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih organov.
Predlog sklepa:
Ugotovi se, da je skupščina banke sklepčna.
Za predsednika skupščine se izvoli Rok
Rozman.
Za preštevalko glasov se imenuje Marjana Jagodič.
Ugotovi se prisotnost vabljenega notarja.
2. Sprejemanje temeljev poslovne politike in plana razvoja za leto 2011.
Predlog sklepa: na podlagi mnenja nadzornega sveta banke se sprejme plan razvoja in temelji poslovne politike za leto 2011
po predlogu uprave banke.
3. Poročilo nadzornega sveta banke
v zvezi z letnim poročilom banke za leto
2010.
Predlog sklepa: skupščina banke se seznani s poročilom nadzornega sveta banke
v zvezi z letnim poročilom banke za leto
2010.
4. Letno poročilo o notranjem revidiranju
banke za leto 2010.
Predlog sklepa: skupščina banke sprejme letno poročilo notranje revizije o notranjem revidiranju za leto 2010, z mnenjem
nadzornega sveta banke.
5. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice.
Predlog sklepa:
5.1. Skupščina banke sprejme predlog
uporabe bilančnega dobička v letu 2010,
in sicer, da se bilančni dobiček poslovnega
leta 2010 v višini 6.573.138,41 EUR ne deli
delničarjem in se v celoti razporedi v druge
rezerve iz dobička.
5.2. Skupščina banke podeli razrešnico
članom uprave in nadzornega sveta za leto
2010.
6. Imenovanje revizorja za revizijo poslovanja za poslovno leto 2011.
Predlog sklepa: za revizorja za poslovno leto 2011 se imenuje revizijska družba
KPMG Slovenija d.o.o., Železna cesta 8a,
Ljubljana.
7. Povečanje osnovnega kapitala družbe.
Predlog sklepa:
7.1. Povečanje osnovnega kapitala družbe v višini 4.950.023,52 EUR

7.1.1. Osnovni kapital banke, ki znaša 16.258.321,26 EUR, in je razdeljen na
3.898.878 navadnih imenskih kosovnih delnic z enakim deležem in pripadajočim zneskom v osnovnem kapitalu banke, se poveča z novimi denarnimi vložki v skupni višini
4.950.023,52 EUR, tako da po povečanju
znaša najmanj 21.208.344,78 EUR.
7.1.2. Povečanje osnovnega kapitala se
izvede z izdajo 1.187.056 navadnih imenskih kosovnih delnic, tako da bo imela banka po povečanju osnovnega kapitala skupaj
izdanih 5.085.934 kosovnih delnic, pri čemer
vsaki posamezni kosovni delnici v osnovnem kapitalu pripada enak delež in enak
pripadajoči znesek, ki znaša 4,17 EUR.
7.1.3. Emisijska vrednost ene nove kosovne delnice je enaka 50,54 EUR.
7.1.4. Skupna emisijska vrednost
vseh novih kosovnih delnic znaša
59.993.810,24 EUR, od tega se vplača
v osnovni kapital družbe 4.950.023,52, v kapitalske rezerve pa se vplača znesek v višini
55.043.786,72 EUR.
7.1.5. Delnice bodo izdane v nematerializirani obliki in jih bo banka izročila vpisniku
z vpisom delnic na njegov račun pri KDD –
Centralno klirinško depotni družbi d.d., po
vpisu povečanja osnovnega kapitala v sodni
register.
7.1.6. Vse novo izdane delnice so navadne, imenske kosovne delnice z oznako
BAS1R in dajejo imetniku enake pravice kot
obstoječe delnice banke z oznako BAS1R.
7.1.7. Prednostna pravica do vpisa novih delnic obstoječih delničarjev se delno
izključi, tako da se k vpisu vseh delnic povabi zgolj večinski delničar UniCredit Bank
Austria AG.
7.1.8. Delnice se vpisujejo na sedežu
banke, pri čemer mora vpisnik ob vpisu
vplačati celoten emisijski znesek vsake vpisane delnice. Rok za vpis in vplačilo delnic
je 14 dni od dneva zasedanja Skupščine.
7.1.9. Kolikor celotna izdaja delnic do izteka roka iz prejšnje točke ne bi bila vpisana
in vplačana, se izdaja šteje kot neuspešna,
vplačana sredstva na račun vplačila delnic
pa se vrnejo vplačniku najkasneje v 30 dneh
od dneva zaključka roka za vpis in vplačilo
delnic.
7.1.10. Nadzorni svet banke je pooblaščen, da po izvedenem povečanju osnovnega kapitala uskladi besedilo statuta z novo
višino osnovnega kapitala in številom delnic,
skladno s tem sklepom in izvedenem povečanju osnovnega kapitala.
7.2. Povečanje osnovnega kapitala družbe v višini do 471,21 EUR.
7.2.1. Osnovni kapital banke, ki trenutno
znaša 16.258.321,26 EUR, in je razdeljen
na 3.898.878 navadnih imenskih kosovnih
delnic z enakim deležem in pripadajočim
zneskom v osnovnem kapitalu banke, se
po izvedenem povečanja osnovnega kapitala pod točko 7.1. zgoraj nadalje poveča
z novimi denarnimi vložki v skupni višini do
471,21 EUR.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
7.2.2. Povečanje osnovnega kapitala se
izvede z izdajo do 113 navadnih imenskih
kosovnih delnic, pri čemer vsaki posamezni
kosovni delnici v osnovnem kapitalu pripada
enak delež in enak pripadajoči znesek, ki
znaša 4,17 EUR.
7.2.3. Emisijska vrednost ene nove kosovne delnice je enaka 50,00 EUR.
7.2.4. Skupna emisijska vrednost
vseh novih kosovnih delnic znaša do
5.650,00 EUR, pri čemer se za vsako vpisano in vplačano kosovno delnico vplača
v osnovni kapital družbe 4,17 EUR, v kapitalske rezerve pa se za vsako vpisano in
vplačano kosovno delnico vplača znesek
v višini 45,83 EUR.
7.2.5. Delnice bodo izdane v nematerializirani obliki in jih bo banka izročila vpisniku
z vpisom delnic na njegov račun pri KDD –
Centralno klirinško depotni družbi d.d., po
vpisu povečanja osnovnega kapitala v sodni
register.
7.2.6. Vse novo izdane delnice so navadne, imenske kosovne delnice z oznako
BAS1R in dajejo imetniku enake pravice kot
obstoječe delnice banke z oznako BAS1R.
7.2.7. Prednostna pravica do vpisa novih delnic obstoječih delničarjev se delno
izključi, tako da se k vpisu delnic povabijo
vsi obstoječi delničarji banke, razen večinskega delničarja UniCredit Bank Austria AG.
Obstoječi delničarji, ki so povabljeni k vpisu
delnic, imajo v sorazmerju z njihovimi deleži
v osnovnem kapitalu prednostno pravico do
vpisa novih delnic.
7.2.8. Delnice se vpisujejo na sedežu
banke, pri čemer mora vpisnik ob vpisu vplačati celoten emisijski znesek vsake vpisane
delnice. Rok za vpis in vplačilo delnic začne
teči 15 dan od dneva zasedanja skupščine
in traja 30 dni.
7.2.9. Izdaja delnic se šteje za uspešno
ne glede na število vpisanih in vplačanih
delnic. Morebitne delnice, ki ne bodo vpisane in vplačane do izteka roka iz prejšnje
točke, ne bodo ponujene drugim delničarjem
in ostanejo nevpisane.
7.2.10. Nadzorni svet banke je pooblaščen, da po končanem vpisu in vplačilu
delnic ugotovi višino dejansko izvedenega
povečanja osnovnega kapitala in uskladi
besedilo statuta z novo višino osnovnega
kapitala in številom delnic, skladno s tem
sklepom in izvedenem povečanju osnovnega kapitala.
7.3. Poročilo uprave o razlogih za delno
izključitev prednostne pravice.
7.3.1. Sprejme in potrdi se priloženo poročilo uprave o utemeljenih razlogih za delno izključitev prednostne pravice dosedanjih
delničarjev v postopkih povečanja osnovnega kapitala banke, kot izhaja iz točk 7.1. in
7.2. zgoraj.
8. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
8.1. Skupščina UniCredit Banka Slovenija d.d. za člana nadzornega sveta banke
imenuje Gianni Franco Giacomo Papa, rojenega 6. 4. 1956, in sicer za obdobje od
21. 4. 2011 do 30. 4. 2014.
8.2. Ugotovi se, da z dnem 24. 4. 2011
poteče mandat sedanjim članom nadzornega sveta.
Skupščina UniCredit Banka Slovenija
d.d. za člana nadzornega sveta banke ponovno imenuje Martina Klauzer, rojenega
15. 10. 1967, Franco Andreetta, rojenega
1. 5. 1941, Giuseppe Verrascina, rojenega
7. 6. 1945, Heinz Karl Tschiltsch, rojene-

ga 22. 2. 1955, Alessio Pomasan, rojenega
8. 5. 1971, in sicer za obdobje od 25. 4.
2011 do 30. 4. 2014.
9. Razkritje prejemkov članov uprave in
članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
s prejemki članov uprave in članov nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog
v banki prejeli v poslovnem letu 2010.
10. Razno
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
in njihovo obrazložitvijo, vključno z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta ter
poročilom uprave o utemeljenih razlogih za
delno izključitev prednostne pravice dosedanjih delničarjev v postopkih povečanja osnovnega kapitala z denarnimi vložki, je delničarjem na vpogled na sedežu UniCredit Banka
Slovenija d.d., Šmartinska 140, Ljubljana, od
18. 3. 2011 dalje. Skupščine banke se imajo pravico udeležiti delničarji banke, v korist
katerih so delnice na ime vknjižene v delniški knjigi oziroma na računih vrednostnih
papirjev, ki se vodijo pri KDD, konec četrtega
dne pred sejo skupščine. Delničarji banke
morajo najkasneje konec četrtega dne pred
sejo skupščine prijaviti svojo udeležbo na
skupščini tajništvu uprave banke. Na skupščini banke lahko delničarja zastopa tudi pooblaščenec, na podlagi pisnega pooblastila.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po
objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo
v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne
sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo
banki najpozneje sedem dni po objavi sklica
skupščine.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov.
Predlog delničarja se objavi in sporoči na
način iz 296. člena Zakona o gospodarskih
družbah (ZGD-1), če je delničar v sedmih
dneh po objavi sklica skupščine poslal banki
razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu
uprave in da bo druge delničarje pripravil do
tega, da bodo glasovali za njegov predlog.
Vsak delničar, ki se udeleži skupščine,
ima pravico od uprave banke na skupščini
zahtevati zanesljive podatke o zadevah banke, če so potrebni za presojo točk dnevnega
reda. Na vprašanja delničarjev z isto vsebino lahko uprava banke da podatke v skupnem odgovoru. Pravica do obveščenosti
velja tudi za pravna in poslovna razmerja
družbe s povezanimi družbami.
UniCredit Banka Slovenija d.d.
uprava banke
dr. France Arhar
Janko Medja, MBA
Francesco Vercesi
Ob-1968/11
V skladu z določili 42. in 53. člena Statuta GRAD d.d sklicujem
22. redno skupščino
delniške družbe GRAD d.d.,
ki bo v četrtek, 21. 4. 2011, ob 16. uri,
v prostorih družbe, Tržaška 118, Ljubljana.
Predlagam naslednji dnevni red:
1. Izvolitev organov in ugotovitev sklepčnosti.
2. Realizacija sklepov 21. redne seje
skupščine.
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3. Delitev bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.
4. Cene in pravila trgovanja z lastnimi
delnicami.
5. Izvolitev članov nadzornega sveta
družbe.
Skupščine se v skladu z 297. členom
ZGD-1 lahko udeležijo delničarji, ki so kot
imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem
skupščine. Vabilo je pripravljeno skladno
s 44. členom statuta, ki določa tudi, da mora
vsak delničar vsaj 3 dni pred zasedanjem
skupščine obvestiti družbo, da se namerava
udeležiti skupščine in glasovati.
Kolikor želi delničar uvrstitev dodatne
točke na dnevni red ali nasprotni predlog,
lahko delničarji, ki imajo vsaj 5% glasov, to
storijo, kolikor primerno obvestijo ostale delničarje vsaj 15 dni pred sejo (najkasneje do
6. 4. 2011), ali sedež družbe najkasneje do
30. 3. 2011, z izrecno željo, da se o predlogu
obvesti vse delničarje. Predlog je potrebno
tudi utemeljiti (45. člen statuta).
Točka 1 dnevnega reda temelji na določilih 9. člena, točka 2 pa na določilih 3. člena
Poslovnika skupščine GRAD d.d.. Točka 3 temelji na določilih 53. člena statuta GRAD d.d.
in 293. ter 294. člena ZGD-1. Točka 4 temelji
na določilih 247. člena ZGD-1. Točka 5 temelji na določilih 35. člena Statuta GRAD d.d.
NS predlaga sprejetje naslednjih sklepov:
ad 1: Izvoli se verifikacijska komisija in
ugotovi sklepčnost.
ad 2: Vsi sklepi so realizirani.
ad 3: Sprejme se predlagana delitev bilančnega dobička in skupščina podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu.
Dividende se izplačajo najkasneje do
31. 5. 2011. Upravičenec do prejema dividende je lastnik imenske delnice vpisan
v knjigo delnic na dan skupščine ali novi
lastnik na dan izplačila dividende ob overjenem pisnem pooblastilu prodajalca.
ad 4: Sprejmejo se predlagane cene ter
pravila trgovanja z lastnimi delnicami.
ad.5: Sprejme se predlagana člana nadzornega sveta.
Gradivo je v skladu z določbami 44. člena statuta delničarjem na vpogled na sedežu družbe, vsak delavnik, od vključno 22. 3.
2011 do 21. 4. 2011, od 9. do 13. ure. Na seji
je prisoten notar, ki sestavi zapisnik seje.
GRAD d.d.
predsednik nadzornega sveta
Andrej Kavšek
Št. 10/2011
Ob-1984/11
V skladu z 19. členom Statuta Merkur
zavarovalnice d.d., s sedežem v Ljubljani,
Dunajska cesta 58, sklicuje uprava Merkur
zavarovalnice d.d.
19. sejo skupščine,
ki bo v sredo, dne 20. aprila 2011,
s pričetkom ob 11.30 v Ljubljani, Dunajska
cesta 58, Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov.
Predlog sklepa: izvolijo se organi skupščine po predlogu uprave. Skupščini prisostvuje vabljena notarka.
2. Seznanitev delničarjev z Letnim poročilom za leto 2010 in prejemki članov organov vodenja in nadzora.
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3. Sklepanje o uporabi bilančnega dobička.
Predlog sklepa: bilančni dobiček leta
2010, ki znaša 9.150.725,96 EUR, skupščina Merkur zavarovalnice razporedi kot
sledi: 700.000,00 EUR za oblikovanje matematične rezervacije za pripis zavarovancem
življenjskih zavarovanj in 1.250.000,00 EUR
se izplača kot dividende delničarjem. Razlika 7.200.725,96 EUR ostane nerazporejena (preneseni dobiček).
4. Povečanje osnovnega kapitala družbe
iz sredstev družbe.
Predlog sklepa: osnovni kapital družbe na
dan 31. 12. 2010 znaša 7.096.210,00 EUR
in se poveča iz sredstev družbe brez izdaje
novih delnic, in sicer iz rezerv iz dobička
v znesku 2.226.240,00 EUR tako, da po
povečanju osnovni kapital družbe znaša
9.322.450,00 EUR. Povečanje osnovnega
kapitala učinkuje z dnem vpisa povečanja
v sodni register.
5. Podelitev razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta.
Predlog sklepa: podeli se razrešnica
upravi in članom nadzornega sveta, s čimer
se potrdi in odobri njuno delo v letu 2010.
6. Imenovanje člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: članu nadzornega sveta Terenceu Johnu Taylorju sedanji mandat
v nadzornem svetu poteče dne 22. 4. 2011,
zato skupščina Terencea Johna Taylorja
imenuje za nov mandat, ki mu prične teči
z dnem 23. 4. 2011 in traja 4 leta.
7. Spremembe in dopolnitve statuta Merkur zavarovalnice d.d.
Predlog sklepa: Statut Merkur zavarovalnice d.d., se spremeni in dopolni skladno
s predlogom uprave in nadzornega sveta.
8. Seznanitev delničarjev z letnim poročilom notranje revizije za leto 2010.
9. Imenovanje revizijske hiše za poslovno leto 2011.
Predlog sklepa: za poslovno leto 2011
se na predlog nadzornega sveta za revizorja imenuje družba Deloitte Revizija, d.o.o.,
Ljubljana.
Sklep naveden pod točko 1 predlaga uprava, sklepe pod točkami 3, 4, 5 in
7 predlagata uprava in nadzorni svet skupaj, sklepa pod točko 6 in 9 pa predlaga
nadzorni svet.
Vabljeni:
Delničarji: Terence John Taylor, Gerald
Franz Kogler, Mihael Rostaher.
Člani uprave: Denis Stroligo, Andrej
Osterc, Mojca Androjna.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico le tisti
delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani
v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred
zasedanjem skupščine (presečni datum), to
je dne 16. 4. 2011.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastila morajo biti pisna ter overjena in predložena družbi ter ostanejo shranjena pri njej.
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 odloča skupščina ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne
sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za
vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega
reda, morajo zahtevo poslati družbi najpo-
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zneje sedem dni po objavi sklica skupščine,
to je do 25. 3. 2011.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov.
Predlog delničarja se objavi in sporoči na
način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine,
to je do 25. 3. 2011, poslal družbi razumno
utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo
na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje
pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.
V primeru delničarjevega predloga o volitvah članov nadzornega sveta ali revizorjev
se smiselno uporabljajo določbe 300. člena
ZGD-1, volilnega predloga pa ni treba utemeljiti.
Gradivo za skupščino družbe, skupaj
s predlogi sklepov in obrazložitvami, je delničarjem na vpogled na sedežu družbe,
v tajništvu uprave, vsak delavnik od 8. do
15. ure do dneva sklica skupščine pa do
zasedanja skupščine.
V skladu s prvim odstavkom 305. člena
ZGD-1 lahko delničarji na skupščini uresničujejo svoje pravice do obveščenosti.
Merkur zavarovalnica d.d.
za upravo
predsednik uprave
Denis Stroligo
Št. 1
Ob-2001/11
Na podlagi 7.2. točke Statuta Gradbenega podjetja Bohinj, d.d., Triglavska
cesta 008, 4264 Bohinjska Bistrica, sklicuje
uprava družbe
13. skupščino
družbe Gradbeno podjetje Bohinj, d.d.,
ki bo 19. 4. 2011 ob 12.30, na sedežu
podjetja Triglavska cesta 8, Bohinjska Bistrica.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti, seznanitev z dnevnim redom in
izvolitev delovnih teles.
Za predsednika skupščine, zapisnikarja
in preštevalca glasov se določijo poimensko predlagani prisotni na sami skupščini.
Za sestavo notarskega zapisnika se imenuje
notar Stane Krainer.
2. Seznanitev z letnimi poročili za leto
2009 in 2010.
Uprava predlaga naslednji sklep: skupščina se seznani s predloženimi letnimi poročili.
3. Razrešitev nadzornega sveta in izvolitev novih članov.
Uprava predlaga naslednji sklep: skupščina se seznani, da so dosedanji predsednik in 3 člani nadzornega sveta odstopili (g.
Markič, g. Arh in ga.Tancar). Nadzorni svet
se razreši in se imenuje nov nadzorni svet,
ki bo poimensko predlagan na skupščini.
4. Vprašanja in pobude delničarjev.
Glasovalno pravico na skupščini imajo
delničarji, ki bodo vpisani v delniško knjigo
tri dni pred skupščino.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in družbi dostavljeno
vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine ter
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki
pisno prijavo osebno ali s priporočeno pošto

dostavijo družbi tako, da jo le-ta sprejme
najkasneje tri dni pred sejo skupščine.
Gradivo za skupščino bo na vpogled
vsak delovni dan, v tajništvu uprave na sedežu družbe, od dneva objave sklica skupščine v Uradnem listu RS.
Prostor za zasedanje skupščine bo odprt
eno uro pred začetkom zasedanja skupščine.
Gradbeno podjetje Bohinj, d.d.
Bohinjska Bistrica
uprava
nadzorni svet
Ob-2060/11
V skladu z 9.5. členom statuta delniške družbe Moja delnica, borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana, Dunajska 20, 1000
Ljubljana, sklicuje uprava družbe
17. skupščino
družbe Moja delnica, borzno
posredniška hiša d.d., Ljubljana,
ki bo dne 20. 4. 2011 ob 8. uri, na sedežu
družbe v Ljubljani, Dunajska 20, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti, izvolitev delovnih teles skupščine.
Ugotovi se prisotnost na skupščini.
Skupščini prisostvuje notarka mag. Nina
Češarek.
Sklep 1. Na predlog uprave se sprejme
sklep: za predsednika skupščine se izvoli Mateja Rudolf, za preštevalca glasov se
imenujeta Aljoša Bizjak Pitamic in Janez
Kalan.
2. Seznanitev delničarjev z letnim poročilom za leto 2010 z revizorjevim poročilom in
Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila po 282. členu ZGD-1-UPB3,
uporaba bilančnega dobička in razrešnica
članoma uprave in članom nadzornega sveta.
Predstavitev letnega poročila družbe za
poslovno leto 2010 z mnenjem revizorja in
Poročila nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila, razprava o uporabi bilančnega dobička ter razprava o podelitvi razrešnice članoma uprave in članom nadzornega
sveta za poslovno leto 2010.
2.1. Uporaba bilančnega dobička za leto
2010.
Sklep 2.1. Na predlog uprave in nadzornega sveta se sprejme sklep:
Čista izguba poslovnega leta 2010 v višini 243.421 EUR se pokrije v breme prenesenega čistega poslovnega izida, ki je
znašal 390.867 EUR. Bilančni dobiček na
dan 31. 12. 2010 znaša 147.446 EUR in
ostane nerazporejen.
2.2. Podelitev razrešnice članoma uprave in članom nadzornega sveta za poslovno
leto 2010.
Sklep 2.2. Na predlog uprave in nadzornega sveta se sprejme sklep: skupščina podeljuje razrešnico članoma uprave in članom
nadzornega sveta za poslovno leto 2010
v skladu z 294. členom ZGD-1-UPB3.
3. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2011.
Sklep 3. Na predlog nadzornega sveta
se sprejme sklep: za revizorsko družbo za
revidiranje poslovanja za poslovno leto 2011
se imenuje Deloitte Revizija d.o.o., Davčna
ulica 1, 1000 Ljubljana.
4. Spremembe statuta družbe.
Sklep 4. Na predlog uprave in nadzornega sveta se sprejme sklep: sprejmejo
se predlagane spremembe statuta.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
5. Poslovnik o delu skupščine.
Sklep 5. Na predlog uprave in nadzornega sveta se sprejme sklep: poslovnik
o delu skupščine, ki je bil sprejet dne 30. 10.
1996 na 1. skupščini preneha veljati v celoti
z dnem 20. 4. 2011.
Gradivo za skupščino skupaj z letnim
poročilom uprave za poslovno leto 2010,
mnenjem revizorja, Poročilom nadzornega
sveta o preveritvi letnega poročila za leto
2010, spremembami statuta družbe, obrazložitev revizorja družbe je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe vsak dan od 8.
do 10. ure od objave sklica do vključno dneva zasedanja skupščine.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
pisni in poslani upravi družbe v roku sedem
dni od objave sklica skupščine.
Pogoj za udeležbo in uresničevanje
glasovalne pravice na skupščine je, da se
delničarji prijavijo pred skupščino. V tem
primeru je dovolj, da se delničarji prijavijo
najpozneje konec četrtega dne pred skupščino. Skupščine se lahko udeležijo in na
njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti
delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani
v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred
zasedanjem skupščine.
Delničarji lahko na skupščini odločajo
tudi preko zastopnikov ali pooblaščencev.
Pooblaščenci se morajo izkazati s pisnim
pooblastilom delničarja in ga deponirati na
sedežu družbe najpozneje četrti dan pred
zasedanjem skupščine.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z veljavnim osebnim
dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z izpisom iz sodnega
registra.
Prostor, v katerem bo potekala skupščina, bo odprt eno uro pred zasedanjem. Delničarje, njihove zastopnike in pooblaščence
pozivamo, da se zglasijo v sejni sobi pol
ure pred zasedanjem, da podpišejo listo prisotnih in prevzamejo glasovnice.
Moja delnica BPH d.d.
Uprava
Ob-2073/11
Na podlagi 6.3 člena Statuta delniške
družbe IMPRESS d.d., Stantetova 9, Ivančna Gorica sklicujem
izredno sejo skupščine
delniške družbe IMPRESS,
ki bo 29. 3. 2011 ob 10. uri, v prostorih
družbe v Ivančni Gorici, Stantetova ulica 9.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se predlagani organi skupščine in ugotovi se, da seji prisostvuje vabljeni notar.
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2. Povečanje osnovnega kapitala družbe
s konverzijo terjatev, kot ukrep za sanacijo
finančnega položaja družbe.
Predlog sklepa:
Osnovni kapital družbe se poveča s stvarnimi vložki novih delničarjev – upnikov družbe, ki bodo v tridesetih dneh po sprejemu
tega sklepa na podlagi pogodb o konverziji
terjatev v delnice, kot stvarni vložek v družbo vložili svoje terjatve do družbe in s tem za
vsak dopolnjen znesek tako vložene terjatve
v višini 4.172,93 EUR pridobili eno delnico
družbe, ki bo vsebovala v celoti enake pravice, kot obstoječe delnice družbe.
Delničarje prosimo, da morebitne predloge za dopolnitev dnevnega reda in nasprotne predloge podajo v pisni obliki v sedmih
dneh od objave sklica skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo tisti delničarji, ki so bili najmanj deset dni pred skupščino vpisani v delniško knjigo družbe in ki
svojo udeležbo na skupščini pisno prijavijo
najkasneje tri dni pred skupščino.
Pooblaščenci oziroma zastopniki delničarjev se morajo pred skupščino izkazati
s pisnim pooblastilom.
IMPRESS, d.d.
uprava družbe
direktor Dušan Piršič

Razširitve dnevnih redov
Št. 10/2011
Ob-2036/11
Na podlagi 43. člena Statuta družbe Elek
tro Primorska d.d., predsednik uprave objavlja dopolnitev sklepa točke dnevnega reda
15. redne seje skupščine Elektro Primorske,
Podjetje za distribucijo električne energije,
d.d., ki bo v ponedeljek, 11. aprila 2011 ob
12. uri, na sedežu družbe v Novi Gorici, Erjavčeva 22, velika sejna soba, pritličje.
Uprava družbe Elektro Primorske d.d. je
sklicala 15. redno sejo skupščine družbe,
ki je bila objavljena v Uradnem listu RS,
št. 17/11.
Uprava družbe objavlja naslednjo dopolnitev:
Druga točka dnevnega reda skupščine,
ki glasi » Skupščina izvoli za čas do konca
mandatnega obdobja novega člana nadzornega sveta, po predlogu nadzornega sveta«, se v predlogu sklepa pod točko b. sklepa dopolni tako, da glasi:
Republika Slovenija, zanj Agencija za
upravljanje kapitalskih naložb, daje predlog
sklepa za imenovanje novega člana nadzornega sveta, ki glasi:
»Republika Slovenija, delničar družbe
Elektro Primorska d.d., predlaga skupščini,
da za člana nadzornega sveta za čas do
konca mandatnega obdobja izvoli Darinko
Virant«.
Elektro Primorska d.d.
Julijan Fortunat, univ. dipl. inž. el.
predsednik uprave
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Zavarovanja terjatev
SV 143/11
Ob-1972/11
Na podlagi neposredno izvršljivega Notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz
Maribora, opr. št. 143/11, z dne 8. 3. 2011, je
bila nepremičnina – enosobno stanovanje,
št. 83, v mansardi, v skupni izmeri 42,36 m2,
s pripadajočo kletno shrambo, št. 83, v izmeri
3,40 m2, vse ležeče v večstanovanjski stavbi, na naslovu Gregorčičeva ulica 21, 2000
Maribor – ident. št. stavbe 59, stoječa na
parc. št. 1281/3, k.o. Maribor – grad (657),
katero sta zastaviteljici Klampfer Nataša in
Klampfer Hermina pridobili v solast, vsaka
do ½, na podlagi prodajne pogodbe z dne
3. 3. 2003 in Sklepa o dedovanju Okrajnega
sodišča v Mariboru, opr. št. II D 545/2010
z dne 9. 11. 2010, zastavljena v korist banke
– upnice Banke Sparkasse d.d., Ljubljana,
Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana, matična
številka 2211254000, za zavarovanje denarne terjatve upnice do dolžnika Ekart Petra in
porokinje ter plačnice Klampfer Nataše, na
podlagi pogodbe o potrošniškem hipotekarnem kreditu, št. 5325/0031977-00, v višini
165.000,00 EUR s pp ter z zapadlostjo najkasneje do vključno 15. 3. 2041.
SV 181/11
Ob-1973/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 181/2011 z dne 9. 3. 2011,
je bila zastavljena nepremičnina, z ident.
št. 2175-1706-4, del stavbe, s številko 4.E –
dvosobno stanovanje, št. 4, v 1. nadstropju,
Cesta železarjev 13, 4270 Jesenice, last
zastaviteljice Sadike Kahrić, na podlagi kupoprodajne pogodbe, št. 269-232/92, z dne
11. 11. 1992 in aneksa h kupoprodajni pogodbi, št. 362-068/95, z dne 15. 5. 2000, vse
v korist osebe z imenom Banka Sparkasse
d.d., matična številka: 2211254000, s sedežem v Ljubljani, Cesta v Kleče 15, v zavarovanje denarne terjatve 130.000,00 EUR
s pripadki.
SV 79/2011
Ob-1974/11
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja mag. Dominika Grešovnika iz Slovenj Gradca, opr. št.
SV–79/2011, z dne 9. 3. 2011, je bila nepremičnina – stanovanje številka 1, v skupni izmeri 57,94 m2, v večstanovanjski hiši,
na naslovu Glavarstvo 6, Prevalje, ki leži na
parceli številka 20/6.S, vložek številka 176,
katastrska občina Zagrad (893), ki ni vpisano v etažno lastnino, last Dušana Podbrežnik, Glavarstvo 1, Prevalje, na podlagi
kupoprodajne pogodbe, z dne 27. 9. 2006,
dodatka k tej kupoprodajni pogodbi, z dne
23. 7. 2007, prodajne pogodbe za nakup
stanovanja, na naslovu Glavarstvo 6, na
Prevaljah, z dne 5. 9. 2007 in na podlagi
posadne listine, opr. št. SV-28/2011, z dne
2. 2. 2011, zastavljena za zavarovanje denarne terjatve z naslednjimi podatki o terjatvi: – glavnica 45.000,00 EUR – obresti,
kreditna obrestna mera ob odobritvi znaša
Euribor 365 3M + obrestni pribitek 1,90%

in je spremenljiva glede na spremembo
referenčne obrestne mere 365 3 M. Obrestni pribitek k referenčni obrestni meri je
fiksen. Ob sklenitvi te pogodbe se uporabi referenčna obrestna mera veljavna prvi
dan v mesecu, v katerem je sklenjena ta
kreditna pogodba in znaša 1,107%. Kreditna obrestna mera na dan sklenitve te
pogodbe znaša skupno 3,007% letno in se
spreminja; obresti tečejo od črpanja kredita
dalje. – Zapadlost glavnice: zadnja anuiteta
zapade v plačilo 30. 6. 2041; z možnostjo predčasnega odplačila kredita oziroma zapadlosti kredita, skupaj z nadomestili
stroškov, morebitnimi kondikcijskimi zahtevki banke v primeru odstopa od pogodbe,
zamudnimi obrestmi, določenimi v pogodbi
o kreditu ter stroški prisilne izterjave; vse
v korist zastavne upnice Banke Koper, d.d.,
Pristaniška ulica 14, pošta Koper, matična
številka: 5092221000, vse do dokončnega
poplačila zavarovane terjatve.
SV 238/2011
Ob-1975/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Staneta Krainerja iz
Radovljice, opr. št. SV 238/2011 z dne 10. 3.
2011, je bila nepremičnina – del stavbe,
z identifikacijsko št. 5.E, trisobno stanovanje št. 10, z neto tlorisno površino, v izmeri
69.70 m2, v III. nadstropju objekta, na naslovu Cankarjeva cesta 23, 4240 Radovljica, z identifikacijsko številko 2156-00486,
zgrajenega na parc. št. 316/3, ki je pripisana pri vl. št. 2000, k.o. 2156 Radovljica,
skupaj s solastninsko pravico na skupnih
prostorih, delih in napravah in pripadajočim
zemljiščem, katerega lastnik je zastavitelj
Keleman Dalibor, stanujoč Trg Prešernove brigade 7, 4000 Kranj, v zemljiški knjigi
Okrajnega sodišča v Radovljici, zastavljena v korist Unicredit banka Slovenija d.d.,
s sedežem Šmartinska 140, 1000 Ljubljana,
MŠ 5446546000, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 96.000,00 EUR s pp. z zapadlostjo 31. 3. 2024.
SV 183/2011
Ob-1976/11
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Nade Svetina
z Jesenic, opr. št. SV 183/2011 z dne 10. 3.
2011, je bila zastavljena nepremičnina,
z ident. št. 2171-373-7, del stavbe s številko
7.E – stanovanje št. 7, Ulica Alojza Rabiča
15, 4281 Mojstrana, pri čemer večstanovanjska stavba stoji na parc. št. 1293/2, k.o.
Dovje, last zastavitelja Marka Radmana,
na podlagi sklepa o dedovanju Okrajnega
sodišča na Jesenicah, opr. št. D 80/2010
z dne 1. 2. 2011, vse v korist osebe z imenom Abanka Vipa d.d., matična številka:
5026024000, s sedežem v Ljubljani, Slovenska cesta 58, v zavarovanje denarne
terjatve 55.000,00 EUR s pripadki.
SV 369/2011
Ob-2004/11
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa, notarke Ines Bukovič

iz Maribora, opr. št. SV 369/2011 z dne
8. 3. 2011, je stanovanje št. 58, v V. nadstropju, v skupni izmeri 54 m², v Mariboru, Cesta zmage 92, identifikacijska številka 659-3064-208 – parc. št. 2405/1, k.o.
659 Tabor, last zastavitelja Poredoš Damjana, stanujočega Bratonci 72A, na temelju prodajne pogodbe z dne 16. 2. 2011,
zastavljeno v korist Banke Sparkasse d.d.,
za zavarovanje denarne terjatve v znesku
57.000,00 EUR s pp.
SV 265/2011
Ob-2005/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Erike Braniselj iz
Ljubljane, opr. št. SV- 265/2011 z dne 10. 3.
2011, je bila nepremičnina, poslovni prostor, št 1, v pritličju stanovanjske stavbe na
naslovu Celovška cesta 73, v Ljubljani, v izmeri 83,51 m2, stoječe na parc. št. 1047/13,
k.o. Spodnja Šiška, Okrajnega sodišča
v Ljubljani, ki je v lasti zastavitelja DINOPEK d.o.o., na podlagi prodajne pogodbe,
z dne 13. 12. 2006, sklenjene s prodajalcem Kamberi Minirjem, Knezova ulica 21,
Ljubljana, zastavljena v korist kreditodajalca
Factor banka d.d., Tivolska cesta 48, 1000
Ljubljana, matična številka: 5777011000
za zavarovanje denarne terjatve v višini
1.500.000,00 EUR s pripadki.
SV 188/2011
Ob-2033/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 188/2011, z dne 14. 3.
2011, je bila zastavljena nepremičnina,
z ident. št. 2175-473-45, del stavbe, s številko 45.E – stanovanje št. 45, Cesta maršala
Tita 62, 4270 Jesenice, pri čemer večstanovanjska stavba stoji na parc. št. 468/7, parc.
št. 471/6, parc. št. 473/4 in parc. št. 474/1,
vse k.o. Jesenice, last zastaviteljev Davida
Kešine in Edise Kičin – vsakega od njiju do
1/2, na podlagi prodajne pogodbe z dne
25. 2. 2011, vse v korist osebe z imenom:
Banka Sparkasse d.d., matična številka:
2211254000, s sedežem v Ljubljani, Cesta
v Kleče 15, v zavarovanje denarne terjatve
105.000,00 EUR s pripadki.
SV 229/11
Ob-2034/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, opr. št. SV 229/11, DK 19/11,
z dne 11. 3. 211, notarja Milana Dolgana
iz Ljubljane, je na enosobnem stanovanju,
v skupni izmeri 34,24 m2, v pritličju, večstanovanjske stavbe, na naslovu Vilharjeva 35,
1000 Ljubljana, ki stoji na parc. št. 1746/1,
k.o. Bežigrad, v solasti zastaviteljev Andreja
Remškarja, Zoisova ulica 45B, 1230 Domžale, in Nine Remškar, Topniška ulica 70, Ljub
ljana – za vsakega do idealnega deleža 1/2,
pridobljena zastavna pravica v korist Hypo
Alpe-Adria-Bank d.d., Dunajska cesta 117,
1000 Ljubljana, za terjatev do kreditojemalca Fakta plus d.o.o., Vir, Zoisova ulica 45B,
1230 Domžale, matična št. 3333019000,
v višini glavnice 400.000,00 EUR s pp.
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Objave sodišč
Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 29203/2006,
Dn 25603/2010
Os-1295/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Janeza Škrabana, Polje 8, Murska Sobota, ki
ga zastopa odvetnik Silvo Belec iz Murske
Sobote, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pri nepremičnini, garsonjera, št. 12, zdaj
z ident. št. 412, vpisani v podvl. št. 3691/70,
v k.o. Bežigrad, dne 9. 12. 2010 izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– kupne pogodbe, z dne 15. 2. 1974,
sklenjene med Marijo Sancin, Koroška 13,
Bled (kot prodajalko) in Mili Zelenjak, Podlimarska 32, Ljubljana (kot kupovalko), in sicer za nepremičnino, garsonjera št. 12, zdaj
z ident. št. 412, vpisani v podvl. št. 3691/70,
v k.o. Bežigrad,
– kupoprodajne pogodbe, z dne 9. 11.
1979, sklenjene med Ljudmilo Zelenjak, Neubergerjeva 14, Ljubljana (kot prodajalko)
in Faniko Biruš, Zabretova 1, Ljubljana (kot
kupovalko), in sicer za nepremičnino, garsonjera št. 12, zdaj z ident. št. 412, vpisani
v podvl. št. 3691/70, v k.o. Bežigrad;
– kupoprodajne pogodbe, z dne 7. 3.
1991, sklenjene med Faniko Biruš, Zabretova 1, Ljubljana (kot prodajalko) in Janezom
Škrabanom, Moše Pijade 8, Murska Sobota
(kot kupcem), in sicer za nepremičnino, garsonjera, št. 12, zdaj z ident. št. 412, vpisani
v podvl. št. 3691/70, v k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedenih listin, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 1. 2011
Dn 26882/2006
Os-7599/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nini Bogataj,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Maksimovič Milenka, Polanškova ulica 24,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za nepremičnino, stanovanje št. 3, v 2. etaži,
na naslovu Polanškova ulica 24, Ljubljana,
z ident. št. 3.E, vpisano v podvl. št. 2538/3,
k.o. Črnuče, dne 14. 9. 2010, pod opr. št.
Dn 26882/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe št. BS 111/2-164/85 z dne
15. 10. 1985, sklenjene med Stanovanjsko
zadrugo SCT Ljubljana (kot prodajalko), in
Grafenauer Jelko, Gosposka 6, Ljubljana
(kot kupovalko), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 3.E, vpisano v podvl. št. 2538/3,
k.o. Črnuče,

– aneksa št. 1, k pogodbi BS 111/2-164/85
z dne 24. 4. 1986, sklenjenega med Stanovanjsko zadrugo SCT Ljubljana (kot prodajalko) in Grafenauer Jelko, Gosposka 6,
Ljubljana (kot kupovalko), za nepremičnino,
ki ima sedaj ident. št. 3.E, vpisano v podvl.
št. 2538/3, k.o. Črnuče,
– kupoprodajne pogodbe z dne 15. 7.
1987, sklenjene med Grafenauer Jelko, Gosposka ul. 6, Ljubljana (kot prodajalko) in
Lavrič Jankom, Stare žage 16, Dolenjske
Toplice (kot kupcem), za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 3.E, vpisano v podvl.
št. 2538/3, k.o. Črnuče.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremični, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedenih listin, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka,
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 12. 2010
Dn 5174/2008
Os-1703/11
Okrajno sodišče v Novi Gorici je po
okrajni sodnici Nataši Pavlin Rogelja,
v zemljiškoknjižni zadevi, začeti 29. 10.
2008, na predlog Olge Sulič, Trubarjeva 2,
Nova Gorica, zaradi vzpostavitve zemljiško
knjižne listine in vknjižbe lastninske pravice,
izdalo sklep opr. št. Dn 5174/2008, z dne
4. 2. 2011, o začetku postopka za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe, sklenjene med SGP Gorica Nova
Gorica, kot prodajal cem, in Bratož Bernardom, kot kupcem, katere predmet je bil
garažni boks, št. 44, v nadstropju garažne
hiše, ob Leninovi ulici v Novi Gorici (po trenutnih ZK podatkih: nepremičnina, z ident.
št. 244.E, garaža, št. 44, v nadstropju, Rejčeva ulica 22A, Nova Gorica, vpisana podv.
št. 2748/141, k.o. Nova Gorica).
Vknjižba lastninske pravice na zgoraj navedeni nepremičnini se zahteva v korist imetnice Sulič Olge, Trubarjeva 2, 5000 Nova
Gorica, EMŠO 0602939505326, do 1/1.
Poziva se vse morebitne imetnike pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 16. 2. 2011
Dn 5531/2010
Os-1653/11
Pri Okrajnem sodišču na Ptuju je s sklepom opr. št. Dn 5531/2010 z dne 7. 2. 2011
začet postopek za vzpostavitev zemljiško
knjižne listine – kupoprodajne pogodbe
z dne 29. 5. 1992, sklenjene med ZG Podjetje za vzdrževanje železniških voz Ptuj,
kot prodajalcem, in Makovec Zvonkom in
Makovec Lidijo kot kupcema, za nakup in
prodajo nepremičnine – stanovanja št. 8,
v drugem nadstropju, stanovanjske hiše na
naslovu Ul. 25. maja 5, Ptuj, v skupni izmeri
59,90 m2, ki leži na parc. št. 566/3, sedaj

vpisano v etažno lastnino z ident. št. 108.E,
pripisana pri podvložku št. 1339/33, k.o. Krčevina pri Ptuju.
Na navedeni nepremičnini je predlagana vknjižba lastninske pravice v korist predlagateljice Sonje Tahirović, EMŠO:
2611950105018, Ul. 25. maja 5, 2250 Ptuj,
do celote (1/1).
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic,
da v skladu z 237. členom Zakona o zemljiški knjigi – ZKK-1 (Uradni list RS, št. 58/03
in 28/09) 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 vi
korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 7. 2. 2011
N 136/2009
Os-1978/11
Okrajno sodišče v Kranju oklicuje začetek
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe, št. 92/D3-5/78
z dne 14. 9. 1978, sklenjene med SGP
Gradbinec Kranj, Nazorjeva 1, Kranj, kot
prodajalcem, in Industrijo bombažnih izdelkov »Ibi« Kranj, Staneta Žagarja 35, kot
kupcem, za posamezni del z ident. št. 30.E,
stanovanje, št. 30, v 9. etaži, s kletjo v 1.
etaži, Ulica Janeza Puharja 10, Kranj, v izmeri 47,37 m2.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist družbe IBI Kranj, proizvodnja žakarskih tkanin, d.d. – v likvidacjii, matična
številka: 5036640000, Jelenčeva ulica 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 8. 3. 2011
Dn 16502/2010
Os-1977/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nini Bogataj,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Ksenije Aničić Valenčič, Gerbičeva 49,
Ljubljana, ki jo zastopa odvetnica Mateja
Maček iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, pri nepremičnini, stanovanje, št. 23,
zdaj z ident. št. 105.E, vpisani v podvl.
št. 5680/26, k.o. Trnovsko predmestje, dne
21. 2. 2011 izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe z dne 25. 3.
1968, sklenjene med Stanovanjskim podjetjem DOM, Ljubljana, kot prodajalcem in
investitorjem, ter Bogomiro Bavdaž, Ljub
ljana, kot kupovalko, in sicer za nepremičnino, stanovanje, št. 23, zdaj z ident.
št. 105.E, vpisani v podvl. št. 5680/26, k.o.
Trnovsko predmestje,
– menjalne pogodbe z dne 3. 9. 1980,
sklenjene med Bogomiro Čaleta, Gestrinova
1, Ljubljana, kot prodajalko, in Marijo Pust,
Ulica Narodni heroj Bore Markovića 10A,
Beograd, in sicer za nepremičnino, stano-
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vanje, št. 23, zdaj z ident. št. 105.E, vpisani
v podvl. št. 5680/26, k.o. Trnovsko predmestje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 3. 2011

v I. nadstropju, Jakčeva ulica 27, ki ima sedaj ident. št. 1732-530-205, vpisano v podvl.
št. 1336/86, k.o. Štepanja vas.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 11. 2010

Dn 2629/2011
Os-2002/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Petra
Podržaja, Valjavčeva ulica 18 B, Ljubljana, ki
ga zastopa notarka Nada Kumar, Slovenska
c. 56, Ljubljana, zaradi vknjižbe pridobitve
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini, 46.E, vpisani
v vl. št. 5265/46, k.o. Trnovsko predmestje,
dne 18. 2. 2011, pod opr. št. Dn 2629/2011
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin, kupne pogodbe,
št. 39-G1/VS-1, z dne 17. 11. 1978, sklenjene med Gradbenim podjetjem „Tehnika“,
Ljubljana, Vošnjakova 8, kot prodajalcem,
ter Dragutinom Grabrovcem in Nado Grabrovec, oba takrat stanujoča Cesta na Loko
18, Ljubljana, kot kupcema, in kupne pogodbe, z dne 9. 4. 1986, sklenjene med Dragutinom Grabrovcem in Nado Grabrovec, oba
Ziherlova ulica 6, Ljubljana, kot prodajalcema, ter Francem Tomažinom in Marinko
Tomažin, oba Ziherlova ulica 6, Ljubljana,
kot kupcema, katerih vsebina je nakup oziroma prodaja nepremičnine, enosobnega
stanovanja, št. 46, v V. nadstropju, površine
40,24 m2, s pripadajočo shrambo, v soseski VS-1, Trnovo, objekt G-1, na naslovu
Ziherlova ulica 6, Ljubljana, sedaj 46.E, del
stavbe, št. 46, v 5. nadstropju, Ziherlova 6,
Ljubljana, ki je vpisano v vl. št. 5265/46, k.o.
Trnovsko predmestje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedenih listin, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 3. 2011

Dn 17681/2009
Os-2048/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, Trg
republike 2, 1520 Ljubljana, ki jo zastopa
odvetnik Andrej Kozelj, Hrvatski trg 3, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice, hipoteke, zaznambe izvršljivosti in vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin pri nepremičnini,
z ident. št. 1723-443-102, vpisani v podvl.
št. 4413/14, k.o. Vič, dne 1. 3. 2011 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe,
št. 299/86-05/1, z dne 26. 12. 1986, sklenjene med Gradbenim podjetjem Grosuplje,
Taborska cesta 13, Grosuplje, kot prodajalcem, ter Bračič Stojanom, Strunjan 135 B,
Strunjan, kot kupcem, in sicer za nepremičnino, enosobno stanovanje, št. 2, v suterenu/stop.-3, bloka A3 in v izmeri 46,45 m2,
z enako oštevilčeno shrambo v suterenu/stop.-3, objekta A3, ter pergolo in atrijem,
v izmeri 39,40 m2, na naslovu Žaucerjeva
ulica 19, Ljubljana.
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 11. 3. 2011

Dn 30800/2010
Os-2009/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Zorana Duška Novovića, Jakčeva ulica 27,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pri nepremičnini, z ident. št. 1732-530-205,
vpisani v podvl. št. 1336/86, k.o. Štepanja
vas, dne 24. 11. 2010 izdalo sklep o začetku
vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– listine neznanega datuma, sklenjene med Občino Ljubljana Moste Polje, kot
prodajalko, in ga. Geiger kot kupovalko,
za nepremičnino – stanovanje, št. 6, v I.
nadstropju, Jakčeva ulica 27, ki ima sedaj
ident. št. 1732-530-205, vpisano v podvl.
št. 1336/86, k.o. Štepanja vas;
– menjalne pogodbe z dne 11. 6. 1992,
sklenjene med ga. Geiger in Alešem Žirovnikom, za nepremičnino – stanovanje, št. 6,

Dn 38208/2010
Os-2049/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nini Bogataj,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Ciuha Francija, Kozlarjeva pot 28, Ljubljana,
ki ga zastopa notarka Marina Ružič Tratnik
v Ljubljani, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za nepremičnino, z ident. št. 39.E, v podvl.
št. 2895/83, k.o. Dravlje, dne 22. 2. 2011,
pod opr. št. Dn 38208/2010 izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, prodajne pogodbe, z dne
25. 4. 1989, sklenjene med Gradišek Ivico in Sabino, oba Brilejeva 14, Ljubljana
(kot prodajalca in Župevc Bojanom, Gospodinjska 19, Ljubljana (kot kupcem), za
nepremičnino, z ident. št. 39.E, v podvl.
št. 2895/83, k.o. Dravlje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedene listine oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 3. 2011

Dn 366/2011
Os-2065/11
Okrajno sodišče v Ljutomeru je po
zemljiškoknjižnem sodniku Otonu Nemcu,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Košti
Branka, Mala Nedelja 28, zaradi vknjižbe
lastninske pravice na nepremičnini, vpisani
pri podvl. št. 192/2, k.o. Bučkovci, pod št.
Dn 366/2011, dne 7. 3. 2011, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe št. 3139/93,
z dne 21. 10. 1993, sklenjene med Splošno
kmetijsko zadrugo Kmetovalec Ljutomer,
Glavni trg 3/a, ki jo zastopa direktor Drago
Antolič, kot prodajalko in Košti Brankom,
Mala Nedelja 28, kot kupcem, na nepremičnini, ki je sedaj opisana z identifikacijsko
številko 2.E – stanovanjski prostor št. 287-2,
v 1. in 2. etaži, v izmeri 30,06 m2, v stavbi
z naslovom Mala Nedelja 28, z identifikacijsko številko 287, stoječi na parceli z identifikacijsko številko 88/6 in 88/9, vpisani v podvl. št. 192/2, k.o. Bučkovci,
– dodatka h kupoprodajni pogodbi z dne
15. 3. 2000, sklenjenim med Splošno kmetijsko zadrugo Kmetovalec Ljutomer, Glavni
trg 3/a, ki jo zastopa direktor Slavič Anton,
kot prodajalko, in Košti Brankom, Mala Nedelja 28, kot kupcem, ki je bil sklenjen zaradi
spremembe zastopanja prodajalca.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedenih listin, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljutomeru
dne 15. 3. 2011
Dn 474/2011
Os-2010/11
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Syla
Nevzata, stanujočega Ulica Ruške čete 14,
Ruše, za vpis lastninske pravice na nepremičnini, pripisani podvl. št. 1250/21, k.o.
Ruše, pod opr. št. Dn 474/2011, dne 27. 1.
2011 izdalo sklep o začetku postopka za
vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe, z dne 18. 2. 1994, sklenjene med prodajalko Štefanijo Bezjak, rojeno
23. 12. 1951, stanujočo Ruše, Ruške čete
14, in kupovalko Ivanko Vollmeier, rojeno 29. 3. 1929, stanujočo Maribor, Košaki
47, s katero je prodajalka kupovalki prodala nepremičnino, dvosobno stanovanje,
št. 21, v III. nadstropju, večstanovanjske
hiše v Rušah, Ruška čete 14, stoječe na
parc. št. 604/4, vl. št. 1019, k.o. Ruše, in na
prodanem dovolila vknjižbo etažne lastninske pravice na ime kupovalke.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedene listine, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 8. 3. 2011
Dn 17726/2010
Os-2030/11
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev
Mitje Kampiča in Jožice Kampič, stanujo-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
čih Rapočeva ulica 18, Maribor, ki ju zastopa odvetnik Jernej Kokalj, Ulica heroja
Bračiča 15, Maribor, za vknjižbo lastninske
pravice na nepremičnini, pripisani podvl. št. 2300/55, k.o. Tabor, v korist vsakega predlagatelja v višini 1/2 celote, pod opr.
št. Dn 17726/2010, dne 15. 2. 2011 izdalo
sklep o začetku postopka za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe,
z dne 20. 5. 1993, sklenjene na podlagi
določil Stanovanjskega zakona – SZ med
prodajalcem Podjetje IMP Montaža p.o.,
Maribor, Špelina ulica 2, ki ga je zastopal
v.d. direktorja Konrad Černčič in kupcema
Darkom Kampičem in Jožico Kampič, obema stanujočima Rapočeva ulica 18, Maribor, s katero je prodajalec kupcema prodal
nepremičnino, stanovanje št. 54, v VI. nadstropju stanovanjskega objekta v Mariboru,
Rapočeva ulica 18, in na prodanem 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 8. 3. 2011

dovolila vknjižbo etažne lastninske pravice
na ime darilojemalke.
– menjalne pogodbe, št. 0266-0040/200102/01, z dne 2. 9. 2002, sklenjene med prvo
pogodbeno stranko Javnim medobčinskim
stanovanjskim skladom Maribor, Grajski trg
1, Maribor, ki ga je zastopala Lidija Žvajker
in drugo pogodbeno stranko Majo Horvat,
stanujočo Krekova ulica 5, Maribor, s katero sta stranki zamenjali svoji nepremičnini
tako, da je prava pogodbena stranka izročila v last in posest drugi pogodbeni stranki
svojo nepremičnino, enosobno stanovanje,
št. 2, v pritličju, stanovanjske stavbe Maribor, Krekova ulica 5, v izmeri 40,54 m²,
stoječi na parc. št. 1265, vl. št. 751, k.o.
Maribor – Grad in druga pogodbena stranka
prvi pogodbeni stranki izročila v last in posest svojo nepremičnino, stanovanje, št. 34,
v I. nadstropju, stanovanjske stavbe Maribor, Jezdarska ulica 8, v izmeri 44,59 m²,
stoječe na parc. št. 1097, k.o. Tabor.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedenih listin, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 8. 3. 2011

Dn 15509/2010
Os-2031/11
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor, Grajski trg 1, Maribor, ki ga po
pooblastilu zastopa Bonis, Mojca Hercog
s.p., Maistrova ulica 4, Maribor, za vknjižbo
lastninske pravice na nepremičnini, pripisani podvl. št. 2088/33, k.o. Tabor, pod opr.
št. Dn 15509/2010, dne 15. 2. 2011 izdalo
sklep o začetku postopka za vzpostavitev
zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe, z dne 5. 5.
1998, s katero je prodajalka Merinka Maribor d.d., Žitna ulica 12, Maribor, zastopana
po direktorici Danici Voglar-Štic kupcu Yuconta d.o.o. prodala več nepremičnin, med
drugim stanovanje št. 34, v stavbi na naslovu Maribor, Jezdarska ulica 8,,
– kupoprodajne pogodbe, z dne 20. 7.
2001, sklenjene med prodajalcem Ultra d.d.,
Gradiška 128, Pesnica, ki ga je zastopal
direktor Edvard Kegl in kupovalko Zlatko
Hrovat, stanujočo v Mariboru, Ulica Staneta
Severja 20, rojeno 11. 7. 1950, s katero je
prodajalec kupovalki prodal nepremičnino,
dvosobno stanovanje, št. 34, v I. nadstropju,
v skupni izmeri 44,59 m² s pripadajočim kletnim prostorom – shrambo, v večstanovanjski hiši v Mariboru, Jezdarska ulica 8, stoječi
na parc. št. 1097, vl. št. 1305, k.o. Tabor,
in na prodanem dovolil vknjižbo lastninske
pravice na ime kupovalke,
– darilne pogodbe, z dne 17. 12. 2001,
sklenjene med darilodajalko Zlatko Hrovat,
stanujočo Ulica Staneta Severja 20, Maribor, in darilojemalko Majo Hrovat, stanujočo Ulica Staneta Severja 20, Maribor,
s katero je darilodajalka darilojemalki podarila nepremičnino, dvosobno stanovanje,
št. 34, v I. nadstropju, v večstanovanjski
stavbi v Mariboru, Jezdarska ulica 8, v skupni izmeri 44,59 m², s pripadajočim kletnim
prostorom – shrambo, na parc. št. 1097,
vl. št. 1305, k.o. Tabor, in na podarjenem

Dn 10008/2009
Os-2032/11
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiško
knjižni sodnici Mojci Perc, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Raiffeisenbank Voitsberg eGen, Conrad von Hoetzendorfstrasse
5, Voitsber, Avstrija, ki ga zastopa odvetnica
Breda Senčar-Leljak, Partizanska cesta 20,
Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na
nepremičnini, pripisani podvl. št. 1715/98,
k.o. Spodnje Radvanje, v korist Darje Neškovič, stanujoče Borova vas 4, Maribor, pod
opr. št. Dn 10008/2009, dne 15. 2. 2011 izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev
zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe, št. 55/93,
z dne 15. 3. 1993, in aneksom z dne 29. 9.
1998, sklenjene na podlagi določil Stanovanjskega zakona – SZ med prodajalcema
Stanovanjski sklad delavcev pri zasebnikih
Maribor, Ulica heroja Šlandra 17, Maribor,
zastopanem po Ivanu Zupančiču in Elektro
Maribor p.o., Maribor, Vetrinjska ulica 2,
zastopanem po direktorju Štefanu Lutarju,
in kupcema Miroslavom Zorkom in Andrejo
Zorko, oba stanujoča Borova vas 4, Maribor, s katero sta prodajalca kupcema prodala nepremičnino, enosobno stanovanje
s kabinetom, št. 16/I, v izmeri 49,60 m²,
v stanovanjski hiši Borova vas 4, na parc.
št. 2345, k.o. Spodnje Radvanje, in na prodanem dovolila vknjižbo etažne lastnine
v korist kupcev,
– kupoprodajne pogodbe, z dne 15. 10.
1998, sklenjene med prodajalcema Miroslavom Zorkom, roj. 11. 2. 1958 in Andrejo Zorko, roj. 27. 9. 1962, oba stanujoča Borova
vas 4, Maribor, in kupovalko Darjo Neškovič,
rojeno 28. 12. 1957, stanujočo Ulica Veljka
Vlahoviča 61, Maribor, s katero sta prodajalca kupcema prodala nepremičnino, enosobno stanovanje s kabinetom, št. 16, v I.
nadstropju, stanovanjskega objekta v Mariboru, Borova vas 4, v skupni izmeri v izmeri
49,60 m², na parc. št. 2345, k.o. Spodnje
Radvanje, in na prodanem dovolila vknjižbo
etažne lastnine v korist kupovalke.
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Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist Darje
Neškovič.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 8. 3. 2011
Dn 496/2011
Os-2061/11
Okrajno sodišče v Velenju po okrajni sodnici svétnici Mileni Bukvič Dežman,
v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog
Špele Pašić iz Velenja, Jenkova cesta 11, ki
jo zastopa Bremis d.o.o. iz Velenja, oklicuje
začetek postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pogodbe o prodaji stanovanja z dne 5. 5. 1993, s katero je prodajalec
ESO oprema d.o.o. Velenje, ki ga je zastopal direktor mag. Vinko Grm, dipl. ing. str.,
prodal 57,79 m2 veliko stanovanje št. 26,
v 6. nadstropju večstanovanjske hiše, na
naslovu Jenkova 11/D v Velenju, stoječe na
parc. št. 2637, vpisani v vl. št. 327, k.o. Velenje, kupcema Mehmedu in Ehlimani Bečič
iz Velenja, Jenkova cesta 11/D.
Nepremičnina je sedaj vpisana v zemljiški knjigi tega sodišča z oznako 50.E (ID
št. stavbe 1438), vl. št. 3311/50, k.o. Velenje, in je v celoti last REK - Rudnika lignita
Velenje.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva za osebo z imenom: Špela Pašić,
Jenkova cesta 11, 3320 Velenje, EMŠO:
2309978505145, do celote.
Okrajno sodišče v Velenju poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini citiranih listin oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
Špele Pašić.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 8. 3. 2011
Dn 457/2011
Os-2062/11
Okrajno sodišče v Velenju po okrajni sodnici svétnici Mileni Bukvič Dežman,
v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog
Jožefa Vasleta iz Velenja, Prešernova
cesta 9a, ki ga zastopa Bremis d.o.o. iz Velenja, oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe
z dne 22. 3. 1972, s katero je prodajalec
Stanovanjsko podjetje Velenje, ki ga je zastopal direktor Ivo Gorogranc, prodal 33 m2
veliko garsonjero, št. 43, v III. nadstropju,
v stopnišču A, na Prešernovi cesti v Velenju, kupcu Miru Pukšiču iz Velenja, Kersnikova 3.
Nepremičnina je sedaj vpisana v zemljiški knjigi tega sodišča v vl. št. 3109/1, k.o.
Velenje, z oznako 43.E (ID št. stavbe 1340)
in je v celoti last Mestne občine Velenje.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva za osebo z imenom Jožef Vasle, Prešernova cesta 9a, 3320 Velenje, EMŠO:
2702932501017, do celote.
Okrajno sodišče v Velenju poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini citiranih listin oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
Jožefa Vasleta.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 8. 3. 2011
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Dn 309/2011
Os-2063/11
Okrajno sodišče v Velenju po okrajni sodnici svétnici Mileni Bukvič Dežman,
v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog
Ane Jevšek iz Velenja, Koželjskega
ulica 3, oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, darilne pogodbe
z dne 5. 10. 1994, s katero je Frančiška Jevšek iz Velenja, Selo 5, podarila stanovanje
št. 2, v pritličju stanovanjske hiše v Velenju,
Selo 5, obdarjenki Ani Jevšek iz Velenja,
Koželjskega ulica 1.
Nepremičnina je sedaj vpisana v zemljiški knjigi tega sodišča v vl. št. 3220/2, k.o.
Velenje, z oznako 2.E (ID št. stavbe 927) in
je v celoti last Gorenje Gospodinjski aparati
d.o.o.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
za osebo z imenom: Ana Jevšek, EMŠO:
0306965505115, Koželjskega ulica 3, 3320
Velenje, do celote.
Okrajno sodišče v Velenju poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini citiranih listin oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
Ane Jevšek.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 8. 3. 2011
Dn 598/2011
Os-2064/11
Okrajno sodišče v Velenju po okrajni
sodnici svétnici Mileni Bukvič Dežman,
v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog
Borislavke Petrović iz Velenja, Cesta Františka Foita 8, ki jo zastopa Bremis d.o.o. iz
Velenja, oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. KUP-148/75, z dne 8. 4.
1975, s katero je prodajalec GIP Vegrad
Velenje, TOZD gradbena operativa, ki jo
je zastopal direktor Muharem Bolič, dipl.
ing. arh., prodal 11,50 m2 veliko garažno
mesto, z oznako št. 32, v poslovno stanovanjskem bloku B-100, na Prešernovi cesti
v Velenju, kupcu Francu Bastlu iz Velenja,
Prešernova 9b.
Nepremičnina je sedaj vpisana v zemljiški knjigi tega sodišča z oznako 139.E (ID št.
stavbe 1340), v vl. št. 3109/1, k.o. Velenje,
in je v celoti last Mestne občine Velenje.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
za osebo z imenom: Borislavka Petrović,
EMŠO: 2202967505381, Cesta Františka
Foita 8, 3320 Velenje, do celote.
Okrajno sodišče v Velenju poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini citiranih listin oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
Borislavke Petrović.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 8. 3. 2011

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
P 111/2010
Os-1023/11
Okrajno sodišče v Brežicah je v pravdni
zadevi tožeče stranke Zvonka Hotko, Cesta
prvih borcev 21, Brežice, ki ga zastopa odvetnik Marjan Černe iz Brežic, proti toženi
stranki Jožici Ruškan, rojena Germovšek,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
neznanega naslova v Avstraliji, zaradi ugotovitve lastninske pravice, pct. 300,00 EUR,
dne 6 1 2011, sklenilo:
toženi stranki Jožici Ruškan, rojeni Germovšek, sedaj neznanega bivališča, se na
podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena
Zakona o pravdnem postopku postavi začasni zastopnik.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Nataša Vrečar Zorčič.
Začasni zastopnik bo zastopal toženo
stranko vse do takrat, dokler tožena stranka
ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 6. 1. 2011
P 6/2011
Os-1241/11
Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrajnem sodniku Jožetu Petrovčiču v pravdni
zadevi tožeče stranke Dušana Miliča, Poljanska cesta 14, Ljubljana, ki ga zastopa
pooblaščenec Luka Jukič, odvetnik v Črnomlju, proti toženi stranki neznanim in neznano kje živečim članom Milič Zadruge, Miliči
3a, Adlešiči, zaradi priznanja lastninske pravice pcto 9.900 €, v smislu 82. člena Zakona
o pravdnem postopku dne 14. 1. 2011, postavilo začasnega zastopnika, neznanim in
neznano kje živečim članom Milič Zadruge,
Miliči 3a, Adlešiči.
Začasni zastopnik je Jože Vardjan, odvetnik v Črnomlju.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal tožene stranke neznane in neznano kje
živeče člane Milič Zadruge, Miliči 3a, Adlešiči, do takrat, dokler le-ti ali njihov pooblaščenec ne bodo nastopili pred sodiščem
oziroma organ pristojen za socialne zadeve
ne sporoči, da jim je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 14. 1. 2011
P 22/2011
Os-1804/11
Okrajno sodišče v Črnomlju je po sodniku Jožetu Petrovčiču v pravdni zadevi
tožeče stranke Stanka Janeza Pezdirca,
Griblje 75, Gradac, proti toženim strankam
neznanim dedičem neznanega bivališča po
pokojni Katarini Pezdirc, nazadnje bivajoči
na naslovu Griblje 52, Gradac, zaradi priznanja lastninske pravice in izstavitve z.k.
listine pcto 600,00 €, v smislu 82. člena Zakona o pravdnem postopku, dne 17. 2. 2011
postavilo začasnega zastopnika neznanim
dedičem neznanega bivališča po neznano
kje in kdaj umrli Katarini Pezdirc, nazadnje
bivajoči na naslovu Griblje 52, Gradac, in
nato na neznanem naslovu.
Začasni zastopnik je Alojz Poljšak, odvetnik v Črnomlju.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal tožene stranke neznane dediče neznanega bivališča po neznano kje in kdaj
umrli Katarini Pezdirc, nazadnje bivajoči
na naslovu Griblje 52, Gradac, in nato na
neznanem naslovu, do takrat, dokler le-ti
ali njihov pooblaščenec ne bodo nastopili pred sodiščem oziroma organ pristojen
za socialne zadeve ne sporoči, da jim je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 17. 2. 2011
VL 6085/2010
Os-1704/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni

zadevi upnice Zavarovalnice Triglav, d.d.,
Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, ki jo zastopa Maja Vodeb, Mariborska 1, Celje, proti
dolžnici Gordani Špiljak, Mali Tabor 47, Hum
na Sutli, ki jo zastopa zakoniti zastopnik odvetnik Andrej Husar, Panonska 22, Gornja
Radgona, zaradi izterjave 2.436,79 EUR,
sklenilo:
dolžnici Gordani Špiljak, Mali Tabor 47,
Hum na Sutli, 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 Husar Andrej, Panonska ulica 36,
9250 Gornja Radgona.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico
vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 12. 2010
VL 87833/2008
Os-1705/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d.,
Ljubljanska cesta 3a, Koper – Capodistria,
proti dolžniku Sašu Albreht, Združeno kraljestvo 63 St. Martins Lane, London, GB
WC2N 4JS London, ki ga zastopa zakonita zastopnica odvetnica Marjana Manfreda,
Vojkovo Nabrežje 3, Koper, zaradi izterjave
671,16 EUR, sklenilo:
dolžniku Sašu Albreht, Združeno kraljestvo, 63 St. Martins Lane, London, GB
WC2N 4JS London, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Manfreda Marjana, Vojkovo nabrežje
3, Koper.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 12. 2010
VL 78144/2009
Os-1706/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d.,
Ljubljanska cesta 3a, Koper – Capodistria,
proti dolžniku Tinetu Motoh, Markovičeva
ulica 9, Maribor, ki ga zastopa zakonita zastopnica odvetnica Maja Praviček, Partizanska cesta 30, Maribor, zaradi izterjave
692,35 EUR, sklenilo:
dolžniku Tinetu Motoh, Markovičeva
ulica 9, Maribor, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Praviček Maja, Partizanska 30, Maribor.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ pristojen

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
za socialne zadeve ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 12. 2010
III D 380/2005
Os-1708/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni
sodnici Mateji Gruškovnjak, v zapuščinski
zadevi po pokojni Kathleen Mechora, rojeni
Hasset, rojeni 22. 1. 1935, umrli 5. 4. 2005,
nazadnje stanujoči 68B, Brinam Road,
Tollington, London, N33LQ, Velika Britanija, dne 17. 8. 2010, sklenilo, da se dedinji
Anni Gardner, v skladu s 4. točko drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem
postopku, v zvezi s 163. členom Zakona
o dedovanju, postavi začasna zastopnica,
odvetnica, Darja Erceg, Kolodvorska ulica 7,
Ljubljana. Začasna zastopnica ima v tem
postopku vse pravice in dolžnosti zakonite
zastopnice in bo dedinjo v skladu s 83. členom Zakona o pravdnem postopku zastopala od dneva postavitve in vse do takrat,
dokler dedinja, ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem, oziroma dokler organ,
pristojen za socialne zadeve ne sporoči, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 1. 2011
I PI 497/2007
Os-1784/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po strokovni sodelavki Nataši Cankar, v pravdni zadevi
tožeče stranke Zavarovalnice Triglav d.d.,
Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, proti toženi
stranki Nevenki Košir, neznanega naslova,
zaradi plačila 1.332,54 EUR s pp, dne 17. 2.
2011, sklenilo:
toženki se postavi začasni zastopnik
odvetnik Tomaž Križman, Trdinova 7, Ljub
ljana.
Začasni zastopnik bo zastopal toženko vse do takrat, dokler toženka ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem,
oziroma dokler organ pristojen za socialne
zadeve ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 2. 2011
VL 137178/2010
Os-1805/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Delavske hranilnice d.d.,
Ljubljana, Miklošičeva cesta 5, Ljubljana,
proti dolžniku Mihi Kostanjšek, Klaričeva 7,
Koper – Capodistria – dostava, ki ga zastopa zakoniti zastopnik, odvetnik Marko
Zorman Sikur, Vojkovo nabrežje 29a, p.p.
643, Koper – Capodistria, zaradi izterjave
4.002,79 EUR, sklenilo:
dolžniku Mihi Kostanjšek, Klaričeva 7,
Koper, 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 Marko Zorman Sikur, Vojkovo nabrežje 29a, p.p. 643, Koper.
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 4. 2. 2011

I P 1190/2009
Os-1902/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodnici mag. Renati Cerar v pravdni zadevi tožeče stranke Slovensko zavarovalno
združenje, g.i.z., Železna cesta 14, Ljub
ljana, ki jo zastopa Bojan Lakožič, odvetnik
v Mariboru, proti toženi stranki Ahmed Aličelebić, Ilica 167a, Zagreb, zaradi plačila
7.344,63 EUR, dne 2. 3. 2011 sklenilo:
toženi stranki Ahmed Aličelebić, neznanega prebivališča, nazadnje Ilica 167a, Zagreb, se v zadevi pod opr. št. I P 1190/2009
postavi začasna zastopnica odvetnica Dragica Kuhelj, Dalmatinova 10, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo v navedeni zadev zastopala toženo stranko od dneva postavitve dalje, dokler tožena stranka ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem,
oziroma dokler organ, pristopen za socialne
zadeve ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 3. 2011
I P 511/2010
Os-7084/10
Okrajno sodišče v Mariboru je po okrožni
sodnici Martini Kaše v pravdni zadevi tožeče
stranke Jožefa Džemailija, Čebelarska 18,
2000 Maribor, začasno stanujoč Štrekljeva ulica 24, 2000 Maribor, ki ga zastopa
Breda Senčar Leljak, odvetnica v Mariboru,
zoper toženo stranko Nerdživane Džemailji, neznanega prebivališča, zaradi razveze
zakonske zveze, na podlagi določil četrte
točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku (ZPP) sklenilo:
toženi stranki se kot začasni zastopnik
postavi odvetnik Goran Janžekovič, Ulica
Vita Kraigherja 8, Maribor.
Začasni zastopnik bo zastopal toženo
stranko dokler le-ta ali njen pooblaščenec
ne bo nastopil pred sodiščem, oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve ne
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 22. 11. 2010
P 142/2010
Os-1709/11
Okrajno sodišče v Sežani je v pravdni
zadevi tožeče stranke Valterja Fabjančič,
Povžane 3/c, 6243 Obrov, ki ga zastopa
Odvetniška pisarna Kanduti – Kocjan d.o.o.
iz Ljubljane, zoper toženo stranko: 1. Olga
Ban, Vignetti 147, Trst, Italija, sedaj neznanega bivališča, 2. Rozalija Ban, 10306 Reno
Ave, Cleveland 5, ZDA, sedaj neznanega
bivališča, 3. Slavko Ban, Šlajmarjeva ul. 8,
1000 Ljubljana, sedaj neznanega bivališča,
4. Zorko Ban, Kajuhova ulica 12, 6310 Izola, 5. Marija Bolčič, neznano bivališče, Trst,
Italija, 6. Antonija Hervatin, Povžane 8, 6242
Materija, 7. Danilo Kljun, Povžane 3, 6242
Materija, sedaj neznanega bivališča, 8. Štefanija Mahnič, 10306 Reno Ave, Cleveland
5, Ohio, ZDA, sedaj neznanega bivališča, 9.
Andrej Memon, neznano bivališče, Trst, Italija, 10. Franc Memon, neznanega bivališča,
Trst, Italija, 11. Ivan Memon, Prešnica 25,
6240 Kozina, 12. Antonija Rojc, Prešnica 22,
6240 Kozina, 13. Štefanija Rus, Obrtniška 11, 6240 Kozina, sedaj neznanega bivališča, 14. Renata Ban, Brezovica 38, 6242
Materija, 15. Stanko Valenčič, Slivje 4, 6240
Kozina, 16. Marija Mascalchini, Via Milizia
3, Trst, Italija, 17. Ivanka Mascalchini, Via
Buie 8, Trst, Italija, 18. Zvonko Kekez, Susedgradska 3, Zagreb, Hrvaška, 19. Branko
Kekez, Susedgradska 3, Zagreb, Hrvaška,
20. Ema Ferfolja, Via Carravagio 8, Trst,
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Italija, 21. Anica Antončič, Verzerjev trg 4,
6000 Koper, 22. Danica Pobega, Veluščakova 1, 6000 Koper, 23. Jožef Poles, Hrvatini
122, 6280 Ankaran in 24. Jožica Kocjančič,
Ba Svt 207 16 16-8 ANW, Calgari, Canada,
zaradi ugotovitve obstoja lastninske pravice in izstavitve zemljiškoknjižnega dovolila
(pcto. 500,00 € s pp.) po predlogu tožeče
stranke za postavitev začasnega zastopnika
toženi stranki, na podlagi 82. člena Zakona
o pravdnem postopku toženi stranki Olgi
Ban, Vignetti 147, Trst, Italija, sedaj neznanega bivališča, Rozaliji Ban, 10306 Reno
Ave, Cleveland 5, ZDA, sedaj neznanega
bivališča, Slavku Ban, Šlajmarjeva ul. 8,
1000 Ljubljana, sedaj neznanega bivališča,
Mariji Bolčič, neznano bivališče, Trst, Italija,
Danilu Kljunu, Povžane 3, 6242 Materija,
sedaj neznanega bivališča, Štefaniji Mahnič,
10306 Reno Ave, Cleveland 5, Ohio, ZDA,
sedaj neznanega bivališča, Andreju Memonu, neznano bivališče, Trst, Italija in Francu
Memonu, neznanega bivališča, Trst, Italija,
s sklepom z dne 18. 2. 2011, postavilo začasno zastopnico, in sicer odvetnico Anito
Hiti, Partizanska cesta 63, 6210 Sežana,
ki bo toženo stranko v tem postopku zastopala vse do takrat, dokler tožena stranka
ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ pristojen za
socialne zadeve ne sporoči, da ji je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 22. 2. 2011

Oklici dedičem
D 655/2010
Os-7020/10
Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil uveden zapuščinski postopek po pokojnem
Bonač Janezu, EMŠO 2610943500339,
Slovencu, rojen 26. 10. 1943, poročenem,
umrlem dne 10. 4. 2007, nazadnje stanujoč
Maistrova ulica 7, Celje.
Na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva sodišče vse, ki mislijo, da
imajo pravico do dediščine na podlagi zakona po Bonač Janezu, da se priglasijo pri
tem sodišču v roku enega leta po objavi
tega oklica.
Če se morebitni dediči ne bodo priglasili, bo sodišče opravilo in zaključilo zapuščinski postopek tako, da bo štelo, da sta
zakoniti dedinji I. dednega reda po zapustniku zapustnikova vdova Bonač Danica
in zapustnikova hči Karavidović Karmen,
ne pa zapustnikova vnuka, ki sta neznanega bivališča.
Okrajno sodišče v Celju
dne 19. 11. 2010
D 603/2009
Os-1271/11
Vincenc Gril iz Ankarana, Kolomban 59,
je dne 14. 11. 2009, 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. Neznanim
dedičem je bila postavljena skrbnica Irena
Fister, Ulica Vena Pilona 14, Koper.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 27. 1. 2011
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D 304/2010
Os-1279/11
Okrajno sodišče v Krškem po sodnici
Ireni Renier, v zapuščinski zadevi po dne
3. 8. 1974 umrlem Jožetu Arhu, sinu Janeza, rojen 10. 12. 1904, nazadnje stanujočem
Drnovo 21, p. Leskovec pri Krškem, izven
naroka dne 31. 1. 2011, podaje oklic:
Zakoniti dediči, dediči drugega dednega
reda, po pokojnem Jožetu Arhu, sinu Janeza, rojen 10. 12. 1904, nazadnje stanujočem Drnovo 21, p. Leskovec pri Krškem,
katerih podatkov sodišče nima, se pozivajo,
da v roku 1 leta od objave tega oklica na
oglasni deski tukajšnjega sodišča in v Uradnem listu Republike Slovenije, priglasijo
svoje pravice do zapuščine.
Po poteku tega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 31. 1. 2011
II D 1413/2010
Os-1064/11
Po dne 15. 7. 2010 umrlem Ferdinandu
Bidermanu, sinu Biderman Jožeta, rojenem
14. 7. 1964, državljanu Republike Slovenije,
samskem, nazadnje stanujočem Pod gričem
5, Limbuš, se poziva dediče, ki mislijo, da
imajo pravico do dediščine, da se priglasijo pri
tukajšnjem sodišču v zadevi II D ¸1413/2010
najkasneje v roku enega leta.
Po preteku enega leta pa sodišče opravi
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 11. 1. 2011
D 308/2010
Os-1823/11
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po dne 25. 12. 1939 umrlem Magušar
Ivanu, rojenem 14. 6. 1894, nazadnje stanujočem Resljeva c. 16, Ljubljana.
Eden od zakonitih dedičev, sin zapustnika
Sašo Magušar ni znan. Zato se ga poziva,
da v roku enega leta od objave oklica lahko
uveljavljajo dedno pravico, sicer bo sodišče
odločilo na podlagi podatkov v spisu.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 25. 1. 2011

Oklici pogrešanih
N 62/2008
Os-1388/11
Pri Okrajnem sodišču v Kranju je
na predlog Antona Likozarja, Breg ob Kokri
16, Preddvor, v teku postopek za razglasitev
za mrtva pogrešana Janeza Koka, rojenega
12. 5. 1889, z neznanim bivališčem v Preddvoru, in Antona Koka, rojenega 18. 1. 1879,
z neznanim bivališčem v Preddvoru.
Oba pogrešana zastopa skrbnik za posebni primer Likozar Vincenc, Breg ob Kokri
16, Preddvor.
Pogrešana se poziva, da se oglasita. Vsi
drugi, ki kaj vedo o njihovem življenju, naj to
javijo Okrajnemu sodišču v Kranju, v roku
3 mesecev po objavi tega oglasa, sicer bo
sodišče po preteku tega roka pogrešana
razglasilo za mrtva.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 4. 2. 2011

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
N 30/2010
Os-1859/11
Pri Okrajnem sodišču v Lendavi je
na predlog predlagateljice Helene Horvat,
Žitkovci 31/b, Dobrovnik, v teku postopek za
razglasitev za mrtve pogrešane: Anno Nyakas, rojena 1. 11. 1910 v Genterovcih, Dezsö Nyakasa, rojen 16. 4. 1908 v Genterovcih
in Ferencza (Franca) Nyakasa, rojena 25. 5.
1912 v Genterovcih, vsi trije rojeni očetu
Nyakas Mihalyju in materi Nyakas Veroni,
vsi sedaj neznanega bivališča.
Vse tri pogrešane zastopa skrbnik za
posebni primer Ludvik Horvat, Žitkovci 31/b,
Dobrovnik.
Pogrešane se poziva, da se oglasijo. Vsi
drugi, ki kaj vedo o njihovem življenju, naj to
javijo Okrajnemu sodišču v Lendavi v roku
treh mesecev po objavi oglasa, sicer bo
sodišče po preteku tega roka pogrešane
razglasilo za mrtve.
Okrajno sodišče v Lendavi
dne 1. 3. 2011
N 25/2010
Os-1860/11
Pri Okrajnem sodišču v Lendavi je
na predlog predlagatelja Martina Horvata,
Renkovci 36, Turnišče, v teku postopek
za razglasitev za mrtvo pogrešano Terezijo Trajkevski, rojeno Horvat, rojeno 18. 6.
1938, v Renkovcih, očetu Štefanu Horvat
in materi Mariji Horvat, sedaj neznanega
bivališča.
Pogrešano zastopa skrbnik za posebni
primer Stanko Horvat, Renkovci 36, Turnišče.
Pogrešano se poziva, da se oglasi. Vsi
drugi, ki kaj vedo o njenem življenju, naj to
javijo Okrajnemu sodišču v Lendavi v roku
3 mesecev po objavi tega oglasa, sicer bo
sodišče po preteku tega roka pogrešano
razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Lendavi
dne 25. 2. 2011
N 45/2010
Os-1827/11
Pri Okrajnem sodišču v Murski Soboti je
v teku nepravdni postopek predlagateljice
Jožefe Klemenčič, Petanjci 116/b, Tišina,
zaradi razglasitve za mrtvega nasprotnega
udeleženca Janeza Veindorfer, nazadnje
stanujočega Petanjci, Tišina, sedaj neznanega bivališča, ki ga zastopa skrbnica za
poseben primer Helena Klemenčič, Petanjci
116/b.
Janez Veindorfer se je rodil dne 22. 11.
1932 v Petanjcih, Tišina, očetu Štefanu Veindorferju in materi Mariji Veindorfer. Pogrešanec je brat predlagateljice in je pred
približno šestdesetimi leti odšel v tujsko legijo v Afriko.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli
o nasprotnem udeležencu, o njegovem življenju, zlasti pa o njegovi smrti, da to sporočijo Okrajnemu sodišču v Murski Soboti
v roku treh mesecev od objave tega oklica,
ker bo sodišče po izteku roka pogrešanega
razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 28. 2. 2011
N 25/2010
Os-1897/11
Pri Okrajnem sodišču v Tolminu je v teku
nepravdni postopek predlagatelja Hilarija
Piriha, Kostanjeviška c. 11, Nova Gorica,

zaradi razglasitve nasprotnega udeleženca
Ivana Piriha, rojenega 8. 12. 1884, Šentviška Gora 126, za mrtvega.
Ivan Pirih se je rodil 8. 12. 1884 na Šentviški Gori, materi Mariji Pirih in očetu Ivanu
Pirihu. Po znanih podatkih naj bi okrog leta
1904 odšel delat v Ameriko, od takrat dalje
pa o njem ni nobenih podatkov več.
Pogrešanega bo v postopku kot skrbnik
za poseben primer zastopal Center za socialno delo Tolmin.
Kdor bi karkoli vedel o pogrešanem oziroma njegovi smrti, naj to sporoči sodišču
v treh mesecih od objave tega oklica, sicer
bo sodišče po poteku tega roka razglasilo
pogrešanega za mrtvega v skladu z določili
Zakona o nepravdnem postopku – ZNP.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 3. 3. 2011
N 26/2010
Os-1898/11
Pri Okrajnem sodišču v Tolminu je v teku
nepravdni postopek predlagatelja Hilarija
Piriha, Kostanjeviška c. 11, Nova Gorica,
zaradi razglasitve nasprotnega udeleženca
Petra Piriha, rojenega 18. 2. 1886, Šentviška Gora 126, za mrtvega.
Peter Pirih se je rodil 18. 2. 1886 na Šentviški Gori, materi Mariji Pirih in očetu Ivanu
Pirihu. Po znanih podatkih naj bi okrog leta
1904 odšel delat v Ameriko, od takrat dalje
pa o njem ni nobenih podatkov več.
Pogrešanega bo v postopku kot skrbnik
za poseben primer zastopal Center za socialno delo Tolmin.
Kdor bi karkoli vedel o pogrešanem oziroma njegovi smrti, naj to sporoči sodišču
v treh mesecih od objave tega oklica, sicer
bo sodišče po poteku tega roka razglasila
pogrešanega za mrtvega v skladu z določili
Zakona o nepravdnem postopku – ZNP.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 3. 3. 2011
N 22/2010
Os-1899/11
Pri Okrajnem sodišču v Tolminu je
v teku nepravdni postopek predlagateljice
Koder Marte, Ivana Suliča 33, Šempeter
pri Gorici, ki jo zastopajo odvetniki iz Odvetniške pisarne Ivana Makuca v Tolminu,
zaradi razglasitve nasprotnega udeleženca
Antona Panjtarja, rojenega 30. 12. 1874,
za mrtvega oziroma za dokazovanje njegove smrti.
Anton Panjtar se je rodil dne 30. 12.
1874, v Bači pri Podbrdu, materi Panjtar
Uršoli in očetu Panjtar Francu. Dne 22. 4.
1907 se je v Podbrdu poročil z Ano Kusterle, kasneje pa se je odselil v Ameriko. Tam
naj bi po podatkih njegovega vnuka Julija
Dakskoblerja iz Nove Gorice leta 1946 tudi
umrl.
Pogrešanega bo v postopku kot skrbnik
za poseben primer zastopal Center za socialno delo Tolmin.
Kdor bi karkoli vedel o pogrešanem oziroma njegovi smrti, naj to sporoči sodišču
v treh mesecih od objave tega oklica, sicer
bo sodišče po poteku tega roka razglasilo
pogrešanega za mrtvega oziroma določilo
dan njegove smrti v skladu z določili Zakona
o nepravdnem postopku – ZNP.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 3. 3. 2011
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Ferati Sanija, Ulica bratov Tuma
22, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
50500078434, izdala zavarovalnica KD
Življenje d.d. gnk-318761
Filipič Andrej, Fram 64a, Fram,
zavarovalno polico, št. 50500065466, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnl-318685
Golčman Boris, Florjan 263, Šoštanj,
zavarovalno polico, št. 50500073728 (fond
police življenjskega zavarovanja), izdala
zavarovalnica KD Življenje. gne-318792
Grafiti studio d.o.o., Stražunska ulica
4A, Maribor, zavarovalno polico, št.
5050001598, izdala zavarovalnica KD
Življenje. gni-318763
Greenwood
Andrew,
Medvedova
4, Maribor, zavarovalno polico, št.
50500081295, izdala zavarovalnica KD
Življenje. gnz-318696
Hočevar Bogdana, Vanganelska cesta
83A, Koper - Capodistria, zavarovalno polico,
št. 50500069339, izdala zavarovalnica KD
Življenje d.d. gnt-318702
Horvat Jožef, Negova 14, Spodnji Ivanjci,
zavarovalno polico, št. 50500007492, izdala
zavarovalnica KD Življenje d.d. gnf-318716
Ivančič Damjan, Bratislavci 47a,
Polenšak,
zavarovalno
polico,
št.
50500059782, izdala zavarovalnica KD
Življenje. gnw-318699
Komadina Marjana, Triglavska ulica
31, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
50500053364, izdala zavarovalnica KD
Življenje, zavarovalnica d.d. gnv-318725
Koren
Lidija,
Drežniške
Ravne
33, Kobarid, zavarovalno polico, št.
40303000762 (življenjsko zavarovanje),
izdala
zavarovalnica
Slovenica.
gny-318797
Matelič
Darko,
Delakova
ulica
22, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
50500075241, izdala zavarovalnica KD
Življenje d.d. gnw-318749
Novak Uroš, Šegova vas 6, Ribnica,
zavarovalno polico, št. 50500068339, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnq-318730
Olenik Klavdija, Cesta 24. junija
84, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
41601008232, izdala zavarovalnica KD
Življenje d.d. gnl-318710
Pleteršek Blaž, Reška ulica 5, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 50500072191, izdala
zavarovalnica KD Življenje d.d. gni-318738
Poljanšek Tea, Sp. Kanomlja 65, Spodnja
Idrija, zavarovalno polico, št. 50500032760,
izdala zavarovalnica Slovenica - KD
Življenje. gnq-318705
Rotar Bizant Polona, Dolsko 111,
Dol pri Ljubljani, zavarovalno polico, št.
50500001082, izdala zavarovalnica KD
Življenje. gnu-318776
Stavanja Milan, Rogoška cesta 11,
Miklavž na Dravskem polju, zavarovalno
polico,
št.
50500055565,
izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnb-318745
Širovnik Jernej, Ulica Vide Alič 25, Ptuj,
zavarovalno polico, št. 50500053764, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnf-318816

Štajner Nataša, Polje c. XXX/8,
Ljubljana - Polje, zavarovalno polico, št.
50500007038, izdala zavarovalnica KD
Življenje. gnv-318700
Štajner Tomaž, Polje c. XXX/8,
Ljubljana - Polje, zavarovalno polico, št.
50500007037, izdala zavarovalnica KD
Življenje. gnu-318701
Tokalič
Pero,
Starograjska
ulica
25, Radeče, zavarovalno polico, št.
50500059525, izdala zavarovalnica KD
Življenje. gny-318722

Spričevala preklicujejo
Ban Majda, Krožna pot 16, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Kete Murn, izdano
na ime Macele Marija. gni-318713
Batista Urban, Selce 4a, Postojna,
indeks, št. 18041188, izdala Filozofska
fakulteta. gnm-318734
Benedetti Laura, Senčna pot 19,
Portorož - Portorose, spričevalo 4. letnika
Gimnazije Antonio Sema Piran, izdano leta
1994. gns-318778
Bučar Goran, Prilesje 6, Velike Lašče,
spričevalo 1. letnika Srednje šole tehniških
strok in osebnih storitev, za poklic avtomehanika, izdano leta 1998. gnk-318686
Butala Simona, Kanižarica 28A,
Črnomelj, indeks, št. 18101254, izdala
Filozofska fakulteta. gnx-318773
Celec Emil, Dolnji Slaveči 13, Grad,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne
lesne in gradbene šole, izdano leta 1977.
gnl-318785
Danilovič Maša, Bertoncljeva ulica 36,
Kranj, spričevalo 3. letnika ESIC Kranj,
izdano leta 2010. gnf-318691
Derganc Marija, Stara cesta 2, Semič,
maturitetno spričevalo Šolskega centra za
blagovni promet, poklicna šola za prodajalce,
izdano leta 1983. gnt-318777
Gračner Marija, Hajnsko 9, Pristava pri
Mestinju, spričevalo 3. letnika Poslovne
komercialne šole Celje, št. 62-11/15-4,
izdano leta 1978. gnc-318794
Gregorič Anže, Stara c. 14, Prelog,
Domžale, spričevalo 4. letnika Gimnazije
Ljubljana - Šiška, izdano leta 2008.
gng-318690
Grlec Boštjan, Prekmurska ulica 18,
Beltinci, spričevalo o zaključnem izpitu
št. 292/91, Gradbene srednje šole Boris
Kreigher Maribor, izdano leta 1991.
gnc-318694
Hasanaj Besnik, Hrastje 176b, Kranj,
spričevalo 1. letnika ESIC Kranj, izdano leta
2010. gnh-318689
Hrovat Nejc, Reboljeva ulica 6, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Srednje šole tehniških
strok Šiška, izdano leta 2010. gnt-318802
Ilič Jasmina, Ulica svobode 77, Piran
- Pirano, spričevalo 2. letnika Gimnazije
Piran, izdano leta 2009. gnd-318743
Ilievska Violeta, Dolinska cesta 60, Koper
- Capodistria, spričevalo o končani OŠ, št.
1175, OŠ Borisa Ziherla Ljubljana, izdano
leta 1985. gns-318703

Ivanetič Jože, Omota 8a, Semič,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne
kovinarske šole Črnomelj, izdano leta 1984.
gnm-318709
Jazbinšek Tatjana, Zabukovje 36a,
Zabukovje, spričevalo o zaključnem izpitu
Strokovne zdravstvene in poklicne ter teh.
kem. šole, št. I/ZV-1105, izdano leta 1999,
izdano na ime Tatjana Novšak. gnx-318748
Jurada Iztok, Semedela 54, Koper Capodistria, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje in prometne šole Koper, izdano leta
1997. gng-318765
Karadarević Miloš, Silvire Tomassini
16, Gornja Radgona, spričevalo 1. letnika
Šolskega centra za blagovni promet, izdano
leta 1971. gnu-318751
Karadarević Miloš, Silvire Tomassini
16, Gornja Radgona, spričevalo 2. letnika
Šolskega centra za blagovni promet, izdano
leta 1972. gnt-318752
Karadarević Miloš, Silvire Tomassini
16, Gornja Radgona, spričevalo 3. letnika
Šolskega centra za blagovni promet, izdano
leta 1973. gns-318753
Karadarević Miloš, Silvire Tomassini
16, Gornja Radgona, spričevalo o poklicni
maturi, izdano leta 1973. gnr-318754
Karahodžić Danica, Gor. Medvedje selo
3, Trebnje, diplomo Srednje lesarske šole
Škofja Loka, št. 200-85/88, izdano l. 1988,
izdano na ime Kovač Danica. gnx-318723
Klemenčič Anita, Prešernova cesta 33,
Grosuplje, spričevalo 4. letnika Srednje
ekonomske šole Ljubljana, izdano leta 2001,
izdano na ime Anita Skubic. gnr-318729
Koderman Darja, Ljubljanska cesta 38b,
Vrhnika, spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika,
Srednje ekonomske šole v Ljubljani, izdano
leta 1984 (1. letnik). gni-318813
Kos Ivan, Koritnica 44, Grahovo ob Bači,
spričevalo za poklic voznika, Šolskega centra
Škofja Loka, izdano leta 1975. gnf-318791
Kotur Tanja, Oljčna pot 69, Koper Capodistria, spričevalo 4. letnika Srednje
zdravstvene šole Izola. gnf-318741
Kranjc Franci, Rodine 5A, Žirovnica,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
šole CSUI Jesenice, izdano leta 1989.
gne-318742
Kunc Maruša, Ježa 4, Litija, spričevalo
o zaključnem izpitu in spričevalo 3. letnika
Srednje frizerske šole v Ljubljani, izdano
leta 2005. gnu-318801
Kunčič Mateja, Brezovica pri Ljubljani,
Cesta v Log 16, Brezovica pri Ljubljani,
spričevalo 1. letnika Srednje šole za
oblikovanje in fotografijo, izdano leta 2006.
gnc-318744
Levec Simona, Gotska ulica 10, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednja
kemijska šola v Ljubljani. gnh-318714
Makić Dragana, Polje, Cesta VI 2,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Poljane, izdano leta 2010. gnc-318819
Mlakar Simon, Lešničarjeva 6, Celje,
spričevalo 4. letnika I. Gimnazije v Celju,
izdano leta 2005. gnl-318810
Moreše Anica, Cesta 4. julija 54, Krško,
spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika RIC Novo
mesto, izdano leta 2009, 2010, 2010, 2011,
izdano na ime Ivnik Anica. gnn-318758
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Noč Nina, Deteljica 15, Tržič, spričevalo
o zaključnem izpitu Srednje frizerske šole v
Ljubljani, izdano leta 2006. gnh-318814
Poljanšek Ines, Nova pot 3, Kamnik,
spričevalo 2. in 3. letnik Srednje zdravstvene
šole Ljubljana, izdano leta 2008 in 2009.
gnv-318750
Potočnik Miloš, Bistra 23, Črna na
Koroškem, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje strojnokovinarske šole; Ravne
na Koroškem; št. 2407, izdano leta 2000.
gni-318788
Rajsar Špela, Brezje pri Tržiču 37,
Tržič, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
ekonomsko trgovske šole Kranj, izdano leta
2009/2010. gnz-318733
Rastoder Denis, Zaloška cesta 186,
Ljubljana, indeks, izdala Srednja trgovska
šola Ljubljana. gnt-318727
Rekić Elvis, Mevenska 26b, Ljubljana,
obvestilo o uspehu za 3. letnik Srednje šole
za gostinstvo in turizem, izdano leta 1998.
gny-318747
Schlamberger Peter, Novo Polje, Cesta
X 13, Ljubljana, maturitetno spričevalo
Srednje ekonomske šole Ljubljana, izdano
leta 1997. gng-318740
Selman Kadrijaj, Stranska pot 19,
Ljubljana, spričevalo Šolskega centra
Celje, št. IZO-07/614, izdano leta 2007.
gnb-318795
Spasojević Branko, Železnikova ulica 12,
Maribor, diplomo Poklicne gradbene šole v
Ljubljani, izdana leta 1977. gne-318692
Šiljkovič Ismet, Lončarska steza 4,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Poklicne gradbene šole Ivana Kavčiča.
gnx-318798
Škof Matjaž, Cankarjeva 3, Nova Gorica,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole TŠC - elektro-energetik v Novi Gorici, izdano
leta 1994/95. gnz-318796
Temnikar Darinko, Golavabuka 44,
Šmartno pri Slov. Gradcu, spričevalo 1., 2.,
3. letnika in zaključne mature Šc Ravne
na Koroškem, št. 1246, izdano leta 1983.
gnd-318793
Tomažin Bilka, Zg. Pirniče 10, Medvode,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
upravno-administrativne šole Ljubljana,
izdano leta 1991, izdano na ime Kneževič
Biljana. gnn-318712
Tominec Nik Dominik, Barjanska cesta
68, Ljubljana, spričevalo 2. letnika Srednje
ekonomsko-poslovne šole Koper, izdano
leta 2008. gnj-318762
Tompa Konestabo Nataša, Lendavske
Gorice 113b, Lendava - Lendva, spričevalo
4. letnika, št. 207, Srednje družboslovne šole
Ivančna Gorica, izdano leta 1989, izdano na
ime Konestabo Nataša. gnz-318721
Travnik Tomaž, Celovška cesta 122,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje tehnične šole Bežigrad, izdano leta
1985. gnv-318800
Turk Katja, Vavta vas 43, Straža,
spričevalo 3. letnika Kmetijske šole Grm,
izdano leta 2006. gnk-318786
Udovič Stojan, Jablanica 14, Ilirska
Bistrica, spričevalo o zaključnem izpitu
Šolskega centra Postojna - program
mehanik, izdano leta 1999. gnu-318726
Verhovec Alenka, Trubarjeva ulica 6,
Trebnje, maturitetno spričevalo in spričevalo
4. letnika Gimnazije Novo mesto, izdano leta
2000. gnw-318799
Vitez Bernarda, Nedelica 42b, Turnišče,
spričevalo o zaključnem izpitu Zdravstvene
šole Murska Sobota, št. 935, izdano leta
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1980, izdano na ime Mesarič Bernarda.
gnw-318724
Vodušek Slavica, Placerovci 18a,
Gorišnica, maturitetno spričevalo CSUJ Ptuj,
izdano leta 1981, izdano na ime Galinec
Slavica. gnp-318806
Vrbetić Rajko, Ulica Slavka Gruma 34,
Novo mesto, spričevalo o zaključnem izpitu
št. 819/KO, EGŠC Branko Brelih Nova
Gorica, izdano leta 1978. gnd-318693
Zavratnik Branko, Fulneška ulica 2,
Ljutomer, zaključnega spričevala Srednje
šole elektrotehniške in računalniške
usmeritve, izdano leta 1992. gnf-318766
Zmrzlak Dominik, Vrhe 6, Trbovlje,
maturitetno spričevalo STPŠ Trbovlje,
izdano leta 2004. gnb-318720
Žnidar Irena, Vodnikova 3, Šoštanj,
spričevalo o zaključnem izpitu, št. 335,
Srednje šole za gostinstvo in turizem, izdano
leta 1992. gnd-318718

Drugo preklicujejo
Alfa extra d.o.o. Kozina, Tublje pri
Hrpeljah 10, Kozina, dovolilnici št. 1010500
in 1011358, za državo BiH, oznaka države
070. gnh-318764
Anton Škrinjar s.p., Drašiči 8, Metlika,
dovolilnico, št. 60158, za drž. Ukrajina,
oznaka 804/11; dovolilnice, št. 112, 114,
3001, za drž. Ukrajina, oznaka 804/03;
dovolilnico št. 701373, za drž. Turčijo,
oznaka 792/35. gns-318782
Anton Škrinjar s.p., Drašiči 8, Metlika,
dovolilnice, št. 511459, 511662, 511664,
511726, za Rusija, oznaka 643/11; št.
496949, 496950, 497689, 498563, za
Rusija, oznaka 643/09; št. 1791616, za
Belorusija, oznaka 100/11; št. 120661, za
Romunija, oznaka 642/14. gne-318783
Anton Škrinjar s.p., Drašiči 8, Metlika,
dovolilnici, št. 9018, 8994, za drž. Kazahstan,
oznaka 398/11; dovolilnice, št. 41315, 41324,
41417, 41473, za drž. Kazahstan, oznaka
398/09; dovolilnici, št. 3553, 3606, za drž.
Bolgarija, oznaka 100/11. gnd-318784
Bezjak Matjaž, Mariborska cesta 35b,
Dravograd, digitalno tahografsko kartico,
št. 107050000787010, izdal Cetis Celje.
gnm-318809
Binles d.o.o., Ključarovci pri Ljutomeru
75, Križevci pri Ljutomeru, CE varnostni
certifikat, št. 051 10007, izdan na ime
Masterwod Project 415, veljaven od 2005,
izdajatelj MASTERWOD, leto izdaje 2005.
gns-318803
Blažek Enej, Ulica generala Levičnika
2c, Koper - Capodistria, dijaško izkaznico,
izdala Gimnazija Koper, št. 0006035500.
gnr-318804
Butala Simona, Kanižarica 28A, Črnomelj,
študentsko izkaznico, št. 18101254, izdala
Filozofska fakulteta. gnw-318774
Čuk Petra, Petkovec 10, Rovte,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Vič.
gnv-318775
Dervić Almedina, Andrejaševa 16,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Srednja
šola za pošto, ekonomijo in telekomunikacije.
gnl-318735
Dolinšek Sašo, Štirnova 1, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 18080150, izdala
Filozofska fakulteta. gnq-318805
Enright Pasić Petra, Kvedrova cesta 4,
Koper - Capodistria, študentsko izkaznico,

izdala Univerza na Primorskem, Visoka šola
za zdravstvo. gnl-318760
Eržen Tadej, Cankarjeva ulica 42,
Radovljica, strokovni izpit po končanem
pripravništvu, za poklic zdravstveni tehnik,
izdal Klinični center v Ljubljani, leto izdaje
1992. gnj-318737
Eurotop Transport, d.o.o., Pameče
244/a, Slovenj Gradec, licenco za tovorno
vozilo, registrska številka SG N1-901.
gnp-318706
Fideršek & Fideršek, d.n.o., Ulica 15.
junija 4, Ljubečna, dovolilnico, št. 1793080,
za državo Belorusija, oznaka države: 112/01
in dovolilnico, št. 0513453, za državo Rusija,
oznaka države: 643/11. gnb-318695
Frikus špedicija d.o.o., Vojkovo nabrežje
32, Koper - Capodistria, dovolilnico, št.
4229, za državo Hrvaška, oznaka države:
191 11. gnc-318719
Gavranić Sladjan, Tržaška cesta 30,
Vrhnika, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500028420000, izdal Cetis d.d.
gnp-318756
Grilj Helena, Križevska vas 15, Dol pri
Ljubljani, študentsko izkaznico, št. 11060023,
izdala VSZ oziroma Zdravstvena fakuteta,
dekliški priimek Strehar. gno-318807
Hribšek Srečko s.p., Ponikve pri
Studencu 17, Studenec, dovolilnico za
državo Slovenija (SI), licenco, št. 008564,
izvod za vozilo 005, registrska številka KK
FELIX. gnx-318698
Hrovat Bajba Marika, Vešenik 43a,
Slovenske Konjice, študentsko izkaznico, št.
20030149, izdala Pravna fakulteta Ljubljana.
gnh-318789
Kert Janez, Center 92, Črna na
Koroškem, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500003809000, izdal Cetis d.d.
gnn-318808
KGZ Idrija z.o.o., Vojkova 2, Idrija,
štampiljko - okrogel žig - ob robu žiga:
SINDIKAT KMETIJSKE IN ŽIVILSKE
INDUSTRIJE &&&, na sredini: KMETIJSKO
GOZDARSKA ZADRUGA IDRIJA z.o.o.,
Vojkova 2, 1. gng-318790
Klemenčič Teja, Frankovo naselje
155, Škofja Loka, študentsko izkaznico,
št. 27005749, izdala Univerza v Ljubljani.
gnq-318755
Klopčar Pika, Detelova ulica 3, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad.
gnz-318746
Kozem Dušan, Prvačina 76D, Prvačina,
orožni list, št. OL 0026007, izdajatelj:
Upravna enota Nova Gorica. gnr-318704
Kunič Katja, Trubarjeva ulica 8, Črnomelj,
študentsko izkaznico, št. 04039346, izdala
Fakulteta za upravo. gne-318717
MAB Transport d.o.o., Kidričeva ulica
52A, Rogaška Slatina, dovolilnica, št.
0513459, za državo Rusijo, oznaka države
643/11. gne-318767
MAB Transport d.o.o., Kidričeva ulica
52A, Rogaška Slatina, dovolilnico, št.
0501718, za državo Rusijo, oznaka države
643/09. gnd-318768
MAB Transport d.o.o., Kidričeva ulica
52A, Rogaška Slatina, dovolilnico, št.
0000271, za državo Hrvaško, oznaka države
191/11. gnc-318769
MAB Transport d.o.o., Kidričeva ulica
52A, Rogaška Slatina, dovolilnico, št.
000241, za državo Avstrija, oznaka države
040/15. gnb-318770
MAB Transport d.o.o., Kidričeva uli
ca 52A, Rogaška Slatina, dovolilnico, št.
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010001, za državo Ukrajina, oznaka države
804/63. gnz-318771
MAB Transport d.o.o., Kidričeva ulica
52A, Rogaška Slatina, dovolilnico, št.
005568, za državo Ukrajina, oznaka države
804/03. gny-318772
Makorič Petra, Fojana 2, Dobrovo v
Brdih, študentsko izkaznico, št. 30014714,
izdala Fakulteta za kemijo in kemijsko
tehnologijo. gnk-318711
Mašić Nijaz, Drenov Grič 160,
Vrhnika, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500023720001, izdal Cetis d.d.
gnn-318812
Mestrans Stanislav Bunderšek s.p.,
Cesta Andreja Bitenca 68, Ljubljana, izvod
licence št. 005781/009, skupnosti za vlečno
vozilo Volvo z reg. oznako LJ 92-0ZH z
veljavnostjo do 13. 6. 2011. gnn-318708
MID Minerva d.o.o. davčna številka
48855871, Celovška cesta 50, Ljubljana,
nalepko za taxi avto, reg. št. LJ PP-580,
izdala Gospodarska zbornica. gnk-318736
Orešnik Jan, Šmiklavž 13, Gornji Grad,
študentsko izkaznico, št. 11040032, izdala
Zdravstvena fakulteta. gnb-318820
Oven Andrej, Dolenji Podboršt 15,
Trebnje, dovolilnice BiH/3 države, št.
1007873/N001873 in 1007874/N001874;
za Belorusijo: univerzalna, št. 1792139/
N016591, univerzalna-plačna, št. 939602/
N017276. gnk-318815
Oven Andrej, Dolenji Podboršt 15,
Trebnje, dovolilnic: za Rusijo/bilateralnotranzitna, št. 497399/N007511, Rusija/3
države, št. 511348/N006733, 511352/
N006737, 511358/N006743 in Ukrajina/
tranzitna: 772/N004772, 1371/N009371,
3082/N014082. gne-318817
Polajžer Samanta, Lastine 6, Rogaška
Slatina, dijaško izkaznico, izdala Srednja
zdravstvena šola v Ljubljani. gnd-318818
Pušelc Vinko, Ulice Erne Starovasnik
6, Poljčane, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500028684000, izdal Cetis d.d.
gny-318697
Ravnih Aleš, Veliki Orehek 19, Novo
mesto, študentsko izkaznico, izdala Univerza
v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko
tehnologijo. gnk-318811
Republika
Slovenija,
Ministrstvo
za finance, Davčna uprava Republike
Slovenije, Šmartinska cesta 55, Ljubljana,
službeno izkaznico in značko pooblaščene
uradne osebe, Jamnik Srpčič Darje, Davčni
urad Brežice, delovno mesto višji davčni
inšpektor; pod registrsko številko: 1662,
izdano dne 5. 7. 2007. Ob-1988/11
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Republika Slovenija, Ministrstvo za
finance, Carinska uprava RS, Šmartinska
55, 1523 Ljubljana, službeno izkaznico
javnega uslužbenca Lipič Karla, zap. št.
1537, izdano dne 2. 4. 2002. Ob-2041/11
Republika Slovenija, Ministrstvo za
finance, Carinska uprava RS, Šmartinska
55, 1523 Ljubljana, službeno izkaznico
javnega uslužbenke Flegar Marije, zap. št.
2300, izdano dne 22. 3. 2005. Ob-2042/11
Republika Slovenija, Ministrstvo za
finance, Carinska uprava RS, Šmartinska
55, 1523 Ljubljana, službeno izkaznico
javnega uslužbenca Lendvaj Jožeta, zap. št.
1534, izdano dne 2. 4. 2002. Ob-2043/11
Republika Slovenija, Ministrstvo za
finance, Carinska uprava RS, Šmartinska
55, 1523 Ljubljana, službeno izkaznico
javnega uslužbenca Kopič Marjana, zap. št.
1508, izdano dne 2. 4. 2002. Ob-2044/11
Savič Nina, Adamičeva 11, Domžale,
študentsko izkaznico, izdala Univerza v
Ljubljani. gng-318715
Starina Tanja, Potoška vas 36, Zagorje
ob Savi, študentsko izkaznico, št. 19503361,
izdala Ekonomska fakulteta. gno-318707
Škrjanec Jan, Pariška cesta 35a,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija
Vič. gnp-318731
Štefanič Ivana, Jakčeva ulica 23,
Ljubljana, izkaznico vojnega veterana, št.
10580, izdana dne 30. 1. 1998. gnj-318787
TAG Trans Prevozništvo d.o.o., Celovška
cesta 280, Ljubljana, dovolilnice za državo
Hrvaška, št. 191/11, številka dovolilnice:
0000525. gnh-318739
Transporti Draganovič Enes s.p., Tkalska
ulica 3/b, Celje, CEMT dovolilnico, št. 00533,
s pripadajočim zvezkom CEMT za tretje
države, ki velja v vseh državah podpisnicah
CEMT-a, ne velja v Avstriji, Italiji in Grčiji, za
vozilo EURO III in višje. gno-318732
Ujčič d.o.o., Ilirska Bistrica, Zarečje 30,
Ilirska Bistrica, dovolilnice, št. 0513473,
za državo Rusija, oznaka države 643/11.
gnv-318779
Ujčič d.o.o., Ilirska Bistrica, Zarečje 30,
Ilirska Bistrica, dovolilnico, št. 061615, za
državo Ukrajina, oznaka države 804/11.
gnu-318780
Ujčič d.o.o., Ilirska Bistrica, Zarečje
30, Ilirska Bistrica, dovolilnice, št. 050071,
za državo Rusija, oznaka države 643/09.
gnp-318781
Vižintin Tomaž, Bonini 104, Koper Capodistria, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500028981000, izdal Cetis d.d.
gno-318757
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