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Leto XXI

Javni razpisi
Št. 54450-2/2011
Ob-4397/11
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 nadaljnjem besedilu: 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 nadaljnjem besedilu: 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/ES
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,
nadaljnjem besedilu: Uredba 1828/2006/ES),
Zakona o državni upravi (Uradni list RS,
št. 52/02, 110/02, 56/03, 61/04, 123/04,
93/05, 89/07 – Odl. US, 126/07, 48/09, 8/10),
Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02 –
ZDT-B, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07
– ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN
in 107/10), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011 in 2012
(Uradni list RS, št. 96/10 in 4/11), Proračuna
Republike Slovenije za leto 2011 (Uradni list
RS, št. 99/09 in 96/10), Proračuna Republike Slovenije za leto 2012 (Uradni list RS,
št. 96/10), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809,
61/08, 99/09 – ZIPRS1011), 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 2007SI051PO001, z dne
21. 11. 2007, Zakona o športu (Uradni list
RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP, 27/02 – Odl.
US: U-I-210/98-32, 110/02 – ZGO-1, 15/03 –
ZOPA), Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00,
31/00) in sklepa Službe Vlade RS za lokalno
samoupravo in regionalno politiko, v vlogi
organa upravljanja o potrditvi instrumenta
javni razpis za izbor operacij, z dne 11. 8.

2011, št. OP RČV 3/2/006-0-MŠŠ, Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo in šport,
Masarykova 16, Ljubljana, objavlja
javni razpis
za izbor operacij
»Usposabljanje strokovnih delavcev
v športu 2011–2014«
1. Ime oziroma naziv in sedež posredniškega telesa oziroma izvajalca javnega
razpisa za izbor operacij (v nadaljnjem besedilu: javni razpis), ki dodeljuje sredstva:
Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo
in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana (v
nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
2. Predmet javnega razpisa (aktivnosti
ali nameni, razvojna prioriteta, prednostna
usmeritev)
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za
izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za
obdobje 2007–2013, razvojne prioritete:
»Razvoj človeških virov in vseživljenjskega
učenja«; prednostne usmeritve »Izboljšanje
usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi temelječi na znanju«.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje usposabljanja in licenciranja strokovnih
delavcev v športu.
Namen razpisa je spodbujanje zaposlovanja za zagotavljanje večje mobilnosti in
strokovni razvoj delavcev na področju športa in s športom povezanimi dejavnostmi.
Vključenim v usposabljanja želimo omogočiti večjo ponudbo kakovostnih programov
usposabljanj in večjo dostopnost do programov usposabljanj in licenciranj na področju
športne rekreacije, športnega turizma, interesne športne vzgoje otrok in mladine, športa invalidov, vrhunskega športa, strokovnoorganizacijskega dela v športu in upravljanja
s športno infrastrukturo.
Cilj razpisa je doseči regionalno razpršeno izvajanje usposabljanj in licenciranj
v športu v različnih nacionalnih panožnih
športnih zvezah ter sofinancirati aktivnosti,
ki bodo zagotovile vsaj 2.000 posameznikom, da bodo prejeli javno veljavno diplomo
o usposobljenosti (od tega vsaj 400 žensk)
in vsaj 4.000 posameznikom, da bodo prejeli veljavno licenco za opravljanje strokovnega dela v športu (od tega vsaj 800 žensk)
v letih 2011, 2012, 2013 in 2014.
Aktivnosti za dosego namena in cilja razpisa:
1. usposabljanje strokovnih delavcev
za opravljanje vzgojno-izobraževalnega
dela v športu,

2. usposabljanje strokovnih delavcev
za druga strokovno-organizacijska dela
v športu,
3. izvajanje licenčnih seminarjev.
3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
3.1 Prijavitelj
Za sofinanciranje programov usposabljanja lahko kandidirajo vsi nosilci usposabljanj, ki jih je določil Strokovni svet RS za
šport, od nosilcev usposabljanj pooblaščeni
izvajalci programov usposabljanj v športu,
izvajalci licenčnih seminarjev in drugi sub
jekti, ki vložijo prijavo v imenu nosilca usposabljanja ali izvajalca licenčnega seminarja
na podlagi pooblastila, v skladu z medsebojnim pogodbenim razmerjem.
3.2 Osnovni pogoji
Iz prijavne dokumentacije mora biti razvidno, da je prijavitelj in morebitni aktivni
partnerji:
– registriran pri pristojnem sodišču ali
drugem organu,
– ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa,
– je izpolnjeval obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu
z zakonskimi določbami države, kjer ima
sedež ali je registriran,
– ima poravnane davke, prispevke in
druge zapadle obveznosti do Republike
Slovenije,
– da ni za isti namen in iste stroške sofinanciran iz drugih sredstev,
– je neposredno odgovoren za pripravo
in vodenje projekta, torej ne nastopa kot
posrednik,
– je finančno in poslovno sposoben izpeljati projekt,
– ni v stečaju, postopku prisilne poravnave ali likvidacije, z njegovimi posli ne upravlja sodišče, zoper njega ni začet postopek
z upniki, ni opustil poslovne dejavnosti oziroma ni v katerikoli podobni okoliščini,
– ni v postopku za objavo stečaja, naloga
za prisilno poravnavo ali likvidacijo,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena
v Kazenskem zakoniku (KZ-1, Uradni list
RS, št. 55/08, 66/08, 39/09, 55/09 Odl. US:
U-I-73/09-19):
· hudodelsko združevanje
· sprejemanje podkupnine pri volitvah
(velja 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
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· goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in
zatajitev finančnih obveznosti
· pranje denarja.
3.3 Ostali pogoji
Iz prijavne dokumentacije mora biti razvidno naslednje:
– pripravljen seznam programov usposabljanja s podatki o nazivu, trajanju programa, navedbo predavateljev in pridobljenem
strokovnem nazivu; ter seznam licenčnih
seminarjev z navedbo, na kateri program
usposabljanja se nanašajo;
– pripravljen natančen finančni načrt, iz
katerega mora biti razvidno, da projekt ne
ustvarja prihodkov;
– zagotovljene prostorske, kadrovske in
tehnološke zmožnosti, ki omogočajo izvedbo in strokovno-administrativno pokrivanje
programov usposabljanja ali licenciranja.
4. Merila za izbor prejemnikov sredstev, ki izpolnjujejo pogoje (navedba, opis,
ovrednotenje meril po vrstnem redu od bolj
k manj pomembnemu)
S sredstvi za usposabljanje strokovnih
delavcev v športu se sofinancira programe
usposabljanja strokovnih delavcev v športu, ki jih je določil Strokovni svet RS za
šport in licenciranja strokovnih delavcev
v športu, skladno s Pravili o usposabljanju
strokovnih delavcev v športu (sprejel Strokovni svet RS za šport dne 27. 10. 2004)
in Pravilnikom o licenciranju strokovnih delavcev v športu (sprejel Olimpijski komite
Slovenije dne 3. 11. 2010 in dopolnil dne
15. 12. 2010).
Vloge, za katere bo ugotovljeno, da izpolnjujejo vse formalne pogoje v skladu z določbami razpisa in razpisne dokumentacije
ter pri izločitvenih merilih ne bodo izločene,
bo ocenila komisija za izvedbo postopka
javnega razpisa za izbor operacij po merilih
za ocenjevanje projektov, ki so navedena
v nadaljevanju.
Izločitvena merila
Če je vsaj eno od izločitvenih meril ovrednoteno kot NE, komisija za izvedbo postopka javnega razpisa za izbor operacij
prijavo izloči in je ne ocenjuje po merilih za
ocenjevanje projektov.

Projekt je formalno pravilno prijavljen

DA
NE
(izločitveno merilo)

Projekt je finančno pravilno prijavljen

DA NE
(izločitveno merilo)

Merila za ocenjevanje projektov
MERILO

Št. točk po
posameznih
merilih

Največje št.
točk

I.

VSEBINSKI KRITERIJ

90

1.

Cilji projekta

50

a) Obseg programov usposabljanja strokovnih delavcev v športu ter izvajanja licenčnih
seminarjev
Upošteva se skupno število prijavljenih različnih programov usposabljanja in licenčnih
seminarjev (isti program usposabljanja in isti licenčni seminar se v primeru več izvedb
upošteva le enkrat):

15

200 in več

15

od 150 do 199

10

od 100 do 149

5

manj kot 100

2
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MERILO

Št. točk po
posameznih
merilih

b) Različnost športnih panog
Upošteva se število različnih športnih panog, v okviru katerih se bodo izvajali programi
usposabljanja in licenčni seminarji:
50 in več

15

od 35 do 49

10

od 20 do 34

5

manj kot 20

2
10

22 in več

10

od 11 do 21

8

od 6 do 10

5

manj kot 5

2

d) Obseg programov usposabljanj strokovnih delavcev v športu na 3. stopnji
Upošteva se delež prijavljenih različnih programov usposabljanja na 3. stopnji glede na
vse prijavljene različne programe usposabljanja (isti program usposabljanja se v primeru
več izvedb upošteva le enkrat):

10

15% ali več

10

od 11 do 14%

8

od 6 do 10%

4

od 1 do 5%

0

Organizacija izvedbe projekta

15

a) Pripravljena analiza stanja potreb strokovnih delavcev v športu na trgu delovne sile

7

Zelo dobro pripravljena analiza
(sestavine analize: analiza aktualnega stanja za vsak prijavljen program usposabljanja
in licenčni seminar posebej, projekcija stanja v primeru sofinanciranja iz predmetnega
javnega razpisa, numerično opredeljeni podatki s spremljajočimi strokovnimi komentarji
in predlogi ukrepov za izboljšanje stanja glede strokovnih delavcev v športu na trgu
delovne sile)

7

Dobro pripravljena analiza
(manjka ena ali dve od sestavin analize, naštetih pri kriteriju »Zelo dobro pripravljena
analiza«)

4

Srednje dobro pripravljena analiza
(manjkajo tri od sestavin analize, naštetih pri kriteriju »Zelo dobro pripravljena analiza«)

2

Slabo pripravljena analiza oziroma ni analize

0

b) Predstavitev vodenja in organizacija izvedbe projekta

4

Dobra predstavitev in organizacija
(priložena organizacijska shema prijavitelja, jasno in individualno določena zaposlitvena
struktura z opredelitvami obsega delovnih nalog zaposlenih na projektu skupaj in
individualno, vključno z opredelitvami plač itd.)

4

Slaba predstavitev in organizacija oziroma ni predstavitve

0

c) Človeški viri
Upošteva se število brezposelnih oseb, ki se bodo zaposlile pri projektu:

3.

4

4 in več brezposelnih oseb

4

3 brezposelne osebe

3

2 brezposelni osebi

2

1 brezposelna oseba

1

nobena brezposelna oseba

0

Združevanje v konzorcij

15

5 ali več članov konzorcija

15

od 3 do 4 člani konzorcija

10

od 1 do 2 člana konzorcija

8

2033

Največje št.
točk
15

c) Vključitev do sedaj nesofinanciranih programov usposabljanja in licenčnih seminarjev
Upošteva se število prijavljenih različnih programov usposabljanja in licenčnih seminarjev
(isti program usposabljanja in isti licenčni seminar se v primeru več izvedb upošteva le
enkrat), ki od leta 2009 naprej še niso bili sofinancirani s sredstvi ESS:

2.

Stran
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Št. točk po
posameznih
merilih

MERILO
ni konzorcija
4.

5.

0

Regionalna razpršenost izvajanja programov usposabljanja in licenčnih seminarjev
v različnih statističnih regijah Slovenije
Programi usposabljanja in licenčni seminarji se bodo izvajali različnih statističnih regijah
Slovenije (pomurska, notranjsko-kraška, podravska, spodnjeposavska, zasavska,
koroška, jugovzhodna Slovenija, goriška, savinjska, gorenjska, obalno-kraška in
osrednjeslovenska), in sicer v:

15

10 in več različnih statističnih regijah Slovenije

15

od 8 do 9 različnih statističnih regijah Slovenije

8

od 6 do 7 različnih statističnih regijah Slovenije

2

do 5 različnih statističnih regijah Slovenije

0

Prispevek k pozitivnemu odnosu do enakih možnosti

5

prijavitelj bo v okviru projekta usposobil oziroma licenciral vsaj 25% žensk

5

prijavitelj bo v okviru projekta usposobil oziroma licenciral manj kot 25% žensk

0

SKUPAJ točk:
Vsota točk po vseh merilih iz zgornje
preglednice pomeni skupno število točk posameznega prijavitelja. Sofinancira se lahko
samo tiste projekte, ki pri točkovanju zberejo
vsaj 60 točk in ki bodo 100% sofinancirani iz
dodeljenih sredstev.
Na podlagi izvedenega ocenjevanja vlog,
se pripravi prioritetna lista prijav. Kolikor se
bo po končanem ocenjevanju izkazalo, da
skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja projektov, ki so dosegli prag 60 točk,
presega razpoložljiva sredstva, bodo sredstva razdeljena glede na višino doseženih
točk. Prednost pri dodelitvi bodo imeli projekti z višjim številom točk, ob kumulativni
izpolnitvi dveh pogojev in sicer: da jih je
mogoče iz sredstev, ki ostanejo od višje
uvrščenih projektov, 100% sofinancirati in
da je neposredno višje uvrščeni projekt prav
tako mogoče 100% sofinancirati iz dodeljenih sredstev. V nasprotnem primeru se kljub
izpolnitvi praga 60 točk morebitni preostanek sredstev ne dodeli.
V primeru, da bosta dva prijavitelja dosegla enako skupno število točk, bo višje uvrščen prijavitelj, ki bo dosegel večje
število točk pri kriteriju »Cilji projekta«. Če
bosta tudi pri tem kriteriju imela navedena prijavitelja enako število točk, bo višje
uvrščen tisti, ki bo imel večje število točk
pri kriteriju »Vključitev do sedaj nesofinanciranih programov usposabljanja in licenčnih
seminarjev«.
5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za
izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za
obdobje 2007–2013, razvojne prioritete:
»Razvoj človeških virov in vseživljenjskega
učenja«; prednostne usmeritve »Izboljšanje
usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi temelječi na znanju«.
Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis je 2.973.654,00 EUR.
6. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva
Skupna okvirna vrednost razpoložljivih
sredstev za javni razpis je 2.973.654,00 EUR,
od tega 2.527.605,90 EUR na PP 6937 – Izobraževanje in usposabljanje strokovnih de-

Največje št.
točk

100
lavcev v športu – ESS-07-13 – EU udeležba
(85,00%) in 446.048,10 EUR na PP 6984
– Izobraževanje in usposabljanje strokovnih
delavcev v športu – ESS-07-13 – slovenska udeležba (15,00%), v okviru projekta
3311-11-S010 ter skupine projektov ESS in
ESRR, in sicer:
–
za
proračunsko
leto
2012:
1.059.920,00 EUR od tega:
– 900.932,00 EUR s PP 6937 – Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v športu – ESS-07-13 – EU udeležba
(85,00%) in
– 158.988,00 EUR s PP 6984 – Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v športu – ESS-07-13 – slovenska
udeležba (15,00%),
–
za
proračunsko
leto
2013:
1.042.860,00 EUR od tega:
– 886.431,00 EUR PP 6937 – Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v športu – ESS-07-13 – EU udeležba
(85,00%) in
– 156.429,00 EUR s PP 6984 – Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v športu – ESS-07-13 – slovenska
udeležba (15,00%),
–
za
proračunsko
leto
2014:
770.874,00 EUR od tega:
– 655.242,90 EUR s PP 6937 – Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v športu – ESS-07-13 – EU udeležba
(85,00%) in
– 115.631,10 EUR s PP 6984 – Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v športu – ESS-07-13 – slovenska
udeležba (15,00%),
–
za
proračunsko
leto
2015:
100.000,00 EUR od tega:
– 85.000,00 EUR s PP 6937 – Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v športu – ESS-07-13 – EU udeležba
(85,00%) in
– 15.000,00 EUR s PP 6984 – Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v športu – ESS-07-13 – slovenska
udeležba (15,00%).
V skladu s pogoji 24. in 25. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike
Slovenije za leti 2011 in 2012 bo ministrstvo
upravičencu praviloma izplačalo predplačilo
v višini do 20% od vrednosti predvidenih
izplačil sredstev.

Ministrstvo si pridržuje pravico, da
glede na razpoložljiva sredstva po posameznih proračunskih letih, izbranim prijaviteljem predlaga prilagoditev dinamike sofinanciranja. Kolikor se izbrani prijavitelj ne
strinja s predlogom ministrstva, se šteje, da
odstopa od vloge.
Ministrstvo bo sofinanciralo le upravičene stroške, nastale od 1. 9. 2011 do
31. 12. 2014.
7. 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: 85,00%
Sredstva na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike:
15,00%
8. Delež prispevka Skupnosti v celotnih
upravičenih javnih izdatkih
Delež prispevka Skupnosti je 85,00%.
9. Upravičeni stroški in način financira
nja
Upravičeni stroški predmetnega javnega
razpisa so:
– plače (z davki in prispevki) in druga
povračila stroškov dela do 17% vrednosti
celotnega projekta;
– delo po avtorski pogodbi (le za zunanje
izvajalce);
– delo po podjemni pogodbi (le za zunanje izvajalce) do 5% vrednosti celotnega
projekta;
– založniške in tiskarske storitve, e-publikacije;
– stroški oglaševalskih storitev;
– stroški za izvedbo zaključne konference;
– stroški najema prostorov in opreme
izključno za izvajanje projekta;
– izdatki za službena potovanja (dnevnice, hoteli, prevozi);
– nakup strokovnih gradiv in pripomočkov (po predhodni odobritvi MŠŠ);
– stroški brezalkoholnih pijač in prigrizkov na seminarjih oziroma usposabljanjih;
– DDV (davek na dodano vrednost);
– posredni stroški v pavšalu (brez dokazil) v višini 15% neposrednih upravičenih
stroškov.
Neposredni upravičeni stroški, ki v okviru
tega javnega razpisa predstavljajo osnovo

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
za izračun pavšala za posredne stroške,
so naslednji:
1. plače (z davki in prispevki) in druga
povračila stroškov dela,
2. delo po avtorski pogodbi,
3. delo po podjemni pogodbi,
4. stroški oglaševalskih storitev,
5. izdatki za službena potovanja (dnevnice, hoteli, prevozi).
– amortizacija računalniške in druge
opreme do 5% vrednosti celotnega projekta.
Način uveljavljanja upravičenih stroškov
in dokazila za njihovo dokazovanje so navedena v Navodilih Ministrstva za šolstvo
in šport za izvajanje operacij ESS, ki se
nahajajo v razpisni dokumentaciji in smiselno povzemajo Navodila organa upravljanja
o upravičenih stroških za sredstva evropske
kohezijske politike za programsko obdobje
2007–2013.
Pri uveljavljanju upravičenega stroška
davka na dodano vrednost (DDV), mora
izbrani prijavitelj pred podpisom pogodbe
o sofinanciranju pridobiti in predložiti potrdilo pristojnega davčnega urada. Pogoji
glede upravičenosti stroška davka na dodano vrednost so navedeni v točki 9 Navodil
organa upravljanja o upravičenih stroških
za sredstva evropske kohezijske politike za
programsko obdobje 2007–2013 (dostopna
na: http://www.eu-skladi.si/predpisi/navodila/navodila-za-izvajanje-kohezijske-politike-2007-2013) ter točki 2.2 in Prilogi 4
Navodil Ministrstva za šolstvo in šport za
izvajanje operacij ESS.
10. Zahteve glede upoštevanja zakona,
ki ureja javno naročanje: upravičenec bo
moral pri porabi teh sredstev upoštevati zakon, ki ureja javno naročanje, kolikor so izpolnjeni pogoji, določeni v tem zakonu.
11. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno z 8. in 9. členom Uredbe
1828/2006/ES in navodili organa upravljanja: upravičenec bo moral pri informiranju in
obveščanju javnosti upoštevati 8. in 9. člen
Uredbe 1828/2006/ES in Navodila organa
upravljanja za informiranje in obveščanje
javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih
v programskem obdobju 2007–2013 (dostopna na: http://www.eu-skladi.si/predpisi/navodila/navodila-za-izvajanje-kohezijske-politike-2007-2013).
12. Morebitno dopolnilno financiranje:
dopolnilno financiranje, skladno s 34. členom Uredbe 1083/2006/ES, ni predvideno.
13. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o operaciji
Upravičenec bo moral hraniti vso dokumentacijo o operaciji najmanj do 31. 12.
2020.
Upravičenec bo dolžan voditi in spremljati porabo sredstev za operacijo v ločenem
računovodstvu, po stroškovnih mestih, tako
da bo zagotovljen pregled nad namensko
porabo sredstev.
14. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije o operaciji, agentu, posredniškemu
telesu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim
nadzornim organom
Upravičenec bo moral omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije, katerega sofinanciranje
temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega
javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani ministrstva, pristojnih organov Republike Slovenije in s strani pristojnih organov

Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: nadzorni organi).
Upravičenec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost
upravičenih stroškov sofinancirane operacije. V primeru kontrole na kraju samem bo
upravičenec omogočil vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem operacije. Upravičenec bo
o izvedbi kontrole na kraju samem predhodno pisno obveščen. V izjemnih primerih se
lahko opravi tudi nenajavljena kontrola na
kraju samem.
15. Zahteve glede spremljanja prihodkov operacije: upravičenec bo moral dokumentirano spremljati in prikazovati prihodke
operacije. Če se bodo pri izvajanju operacije
ustvarili nepričakovani prihodki, bo treba za
višino ustvarjenih prihodkov znižati upravičene stroške.
16. Zahteve glede spremljanja podatkov
o udeležencih v skladu s Prilogo XXIII Uredbe 1828/2006/ES: upravičenec bo moral
spremljati podatke o udeležencih v skladu
z razčlenitvijo podano v prilogi XXIII Uredbe
1828/2006/ES.
17. Omejitve glede sprememb operacije
v skladu s 57. členom Uredbe 1083/2006/ES:
ni relevantno.
18. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posamezne operacije ali, da je
višina sofinanciranja operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo: za stroške, ki
so predmet sofinanciranja, upravičenec ni
prejel oziroma ne bo prejel sredstev iz drugih virov financiranja (prepoved dvojnega
financiranja). Če bo ministrstvo ugotovilo,
da je upravičenec prejel sredstva za stroške
operacije tudi iz drugih virov financiranja, ali
pa so mu bila odobrena, se lahko pogodba
o sofinanciranju razdre, upravičenec pa bo
dolžan ministrstvu povrniti vsa neupravičeno
prejeta sredstva s pripadajočimi obrestmi od
dneva nakazila do dneva vračila sredstev.
19. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj
seznanil z vsebino javnega razpisa in da se
z njo strinja. Sprejetje financiranja s strani
upravičenca pomeni tudi sprejem dejstva,
da bo vključen na seznam upravičencev, ki
bo obsegal navedbo upravičenca in občine,
naziv operacije, regijo upravičenca in znesek javnih virov financiranja operacije.
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, vključno s 37. členom Uredbe št. 1828/2006/ES.
Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija za izvedbo
postopka javnega razpisa za izbor operacij
odpre, so informacije javnega značaja razen
tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo, in
sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in
druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu
do informacij javnega značaja (ZDIJZ-UPB2,
Uradni list RS, št. 51/06, v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako
ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša
na posamezen podatek ali na del vloge, ne
more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelji morajo pojasniti, zakaj posamezen
podatek ne sme biti dostopen javnosti kot
informacija javnega značaja. Če prijavitelj
ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi,
bo ministrstvo lahko domnevalo, da vloga
po stališču prijavitelja ne vsebuje poslovnih
skrivnosti, osebnih podatkov in drugih izjem
iz 6. člena ZDIJZ.
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20. Način in rok za predložitev vlog
Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev
je 22. 9. 2011 do 12. ure. Vloge z zahtevano
vsebino morajo v zapečateni ovojnici, opremljene z obrazcem z vidno oznako »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis Usposabljanje
strokovnih delavcev v športu 2011–2014«,
ki je del razpisne dokumentacije, prispeti
na naslov: Ministrstvo za šolstvo in šport,
Direktorat za šport, Masarykova cesta 16,
1000 Ljubljana.
Kot pravočasne bodo upoštevane vloge,
ki bodo, v določenem roku, ne glede na način dostave, prispele v vložišče ministrstva.
Neustrezno označene in nepravočasno prispele vloge se ne bodo obravnavale in bodo
vrnjene prijavitelju.
21. Datum odpiranja vlog za dodelitev
sredstev ter postopek in način izbora
Vloge bo odprla in ocenila komisija za
izvedbo postopka javnega razpisa za izbor
operacij, ki jo imenuje minister za šolstvo
in šport.
Odpiranje prispelih vlog bo dne 26. 9.
2011, v prostorih Ministrstva za šolstvo in
šport, Masarykova 16, Ljubljana, in ne bo
javno.
Komisija za izvedbo postopka javnega
razpisa za izbor operacij bo v roku 8 dni od
odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi
tiste prijavitelje, katerih vloge niso popolne.
Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo
dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev,
bodo s sklepom zavržene.
Postopek in način izbora je podrobneje
opredeljen v Navodilih za prijavo.
22. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo s sklepom ministra o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje
v roku 60 dni od datuma odpiranja vlog.
Prijavitelji, ki menijo, da izpolnjujejo pogoje in merila iz javnega razpisa in jim razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v tridesetih dneh od prejema
sklepa ministra o (ne)izboru sprožijo upravni
spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče
Republike Slovenije.
23. Kraj, čas ter oseba, pri kateri lahko zainteresirane osebe dvignejo razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
dosegljiva na spletnem naslovu Ministrstvo
za šolstvo in šport, www.mss.gov.si/si/sport/
(rubrika Javni razpisi). Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski naslov helga.kocevar@gov.si.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 430-61/2011/3
Ob-4454/11
Na podlagi Zakona o Vladi Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 –
ZUKN), Zakona o državni upravi (Uradni list
RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07 – ZUP-E, 48/09), Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno
prečiščeno besedilo), Proračuna Republike Slovenije za leti 2010 in 2011 (Uradni
list RS, št. 99/09, 29/10 in 56/10), Zakona
o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2010 in 2011 (Uradni list RS,
št. 99/09, 29/10 in 56/10 – ZIPRS1011),
Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (Uradni list
RS, št. 96/10 in 4/11 – ZIPRS1112), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07,
114/07 – ZIPRS, 61/08, 99/09 – ZIPRS),
Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti
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(Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – Zdru-1, 112/07 in 9/11;
v nadaljevanju ZRRD), Odločbe Evropske
Komisije Državna pomoč N 472/2006 – Slovenija št. K (2006) 5658 z dne 17. 11. 2006,
Statuta EURAMET e.V. z dne 11. 1. 2007,
Nacionalne zaveze za sofinanciranje programa EMRP št. 631-43/2008/8 z dne 1. 12.
2008 (v nadaljevanju Nacionalna zaveza)
in Odločbe št. 912/2009/EC Evropskega
parlamenta in Sveta o udeležbi Skupnosti
pri evropskem meroslovnem raziskovalnem
programu (A185), ki ga je sprejelo več držav članic z dne 16. 9. 2009 (v nadaljevanju
Odločba št. 912/2009/EC), objavlja Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, 1000
Ljubljana
javni razpis
za sofinanciranja projektov, izbranih
na razpisu skupnega programa EMRP
za predloge projektov v letu
2010 – razpisa Meroslovje za industrijo
in Meroslovje za okolje
(EMRP Call 2010 – Metrology
for Industry, Metrology
for Environment)
1. Neposredni uporabnik, ki dodeljuje
sredstva: Republika Slovenija, Ministrstvo
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo,
Kotnikova ulica 38, Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo).
2. Predmet razpisa
Predmet Javnega razpisa za sofinanciranje projektov, izbranih na razpisu skupnega
programa EMRP (European Metrology Research Programme) za predloge projektov
v letu 2010 (EMRP Call 2010 – Metrology
for Industry, Metrology for Environment) (v
nadaljevanju: javni razpis) je sofinanciranje
dela aktivnosti slovenskega partnerja na
projektu, ki ga je na podlagi ocenjevanja
neodvisnih svetovnih strokovnjakov potrdilo
združenje EURAMET.
Ta razpis se navezuje na ustrezni mednarodni razpis »EMRP Call 2010 – Metrology for Industry, Metrology for Environment«
(v nadaljevanju: mednarodni razpis) v okviru skupnega programa EMRP (European
Metrology Research Programme), ki je bil
objavljen v času od 21. 6. 2010 do 11. 10.
2010 na spletnem naslovu: http://www.
emrponline.eu/call2010/.
V mednarodnem razpisu »EMRP
Call 2010 – Metrology for Industry, Metrology for Environment« sodeluje 22 držav, ki so članice EURAMET in Evropska
skupnost. Seznam je objavljen na spletnem naslovu http://www.euramet.org/index.php?id=1012.
3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
3.1
Splošni pogoji mednarodnega
razpisa
Prijavitelji so morali izpolniti vse splošne
pogoje mednarodnega razpisa, in sicer pogoje, ki so navedeni na spletnem naslovu:
http://www.emrponline.eu/call2010.
3.2. Upravičenci
Predloge raziskovalnih projektov Meroslovje za industrijo in Meroslovje za okolje
lahko prijavijo slovenski prijavitelji v mednarodnem konzorciju s partnerji iz držav
članic EURAMET (seznam je objavljen
na spletnem naslovu http://www.euramet.org/index.php?id=1012) (v nadaljevanju: nacionalni partnerji). Do sofinanciranja
so upravičene raziskovalne organizacije, ki
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ustrezajo pogojem mednarodnega razpisa
»EMRP Call 2010 – Metrology for Industry,
Metrology for Environment« in tega javnega
razpisa, in sicer:
– nacionalni meroslovni institut države
članice (ki je na podlagi nacionalne odločitve pristojen za meroslovje in je mednarodno priznan) in
– imenovane pravne osebe, priznane za
nosilca nacionalnega etalona s sedežem
v Republiki Sloveniji,
ki so pripravljene in sposobne sprejeti
dolžnosti in obveznosti, povezane s sodelovanjem v projektu.
Na nacionalni razpis se lahko prijavijo
le slovenski prijavitelji, ki sodelujejo v mednarodnem projektu, ki je bil potrjen s strani EURAMET.
Slovenski prijavitelji morajo izpolnjevati
tudi naslednje pogoje:
– vse kopije, ki so priložene vlogi, ustrezajo originalom;
– vse navedbe, ki so podane v vlogi,
ustrezajo dejanskemu stanju;
– raziskovalci, ki bodo delali na projektu,
imajo v obdobju trajanja projekta zadostno
število prostih raziskovalnih ur po evidenci
Javne agencije RS za raziskovalno dejavnost
– na dan 31.12. v letu pred objavo tega
javnega razpisa niso bili v stanju insolventnosti, kot jo opredeljuje 14. člen Zakona
o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju
(ZFPPIPP) (Uradni list RS, št. 126/07, 40/09,
59/09, 52/10, 106/10, 26/11 in 47/11);
– niso v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije;
– niso v težavah po Smernicah Skupnosti
o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (2004/C 244/02);
– ne prejemajo in niso v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in
prestrukturiranje podjetij v težavah;
– nimajo neporavnanih obveznosti do
države;
– niso za isti namen že pridobili oziroma
niso v postopku pridobivanja sofinanciranja
iz drugih sredstev lokalnega, nacionalnega
ali EU proračuna;
– imajo sedež v Republiki Sloveniji.
Zgoraj navedeni pogoji morajo biti izpolnjeni in so predmet preverjanja. V primeru, da katerikoli od naštetih pogojev ni
izpolnjen, komisija ministrstva vlogo zavrže.
Kolikor ministrstvo ugotovi, da so podatki,
ki jih je navedel, napačni in to ugotovi kadarkoli v času postopka javnega razpisa ali
kadar koli kasneje, lahko razdre pogodbo
s prejemnikom sredstev in od njega zahteva vračilo sredstev v skladu s pogodbo
o sofinanciranju.
Za sofinanciranje bodo izbrani projekti,
katerih prijavitelji izpolnjujejo razpisne pogoje.
Z izbranim prijaviteljem na javni razpis bo
sklenjena pogodba o sofinanciranju. Vzorec
pogodbe je del razpisne dokumentacije.
Ministrstvo in izbrani prijavitelj, se bosta
s pogodbo o sofinanciranju dogovorila za
obseg in dinamiko sofinanciranja projekta
na osnovi načrtovanih rezultatov in mejnikov v izvajanju operacije, podanih v vlogi
na javni razpis.
Če bodo na osnovi pogodbe o sofinanciranju izvedena vmesna delna izplačila sredstev, izbrani prijavitelj pa ob zaključku operacije ne bo dokazal uresničitve načrtovanih
rezultatov v celoti, bo ministrstvo zahtevalo

vračilo že izplačanih sredstev oziroma sorazmeren del sredstev, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema
sredstev na TRR do dneva vračila v državni
proračun Republike Slovenije.
Ministrstvo lahko odstopi od pogodbe
o sofinanciranju in zahteva vračilo že izplačanih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev
na TRR do dneva vračila v državni proračun
Republike Slovenije tudi v primerih, ko izbrani prijavitelj zaradi razlogov, ki niso objektivne narave, zamuja pri realizaciji projekta, ki
je predmet sofinanciranja in dogovorjenega
načrta izvajanja v pogodbi, za več kot šest
mesecev.
Izbrani prijavitelj, s katerim bo sklenjena
pogodba, bo moral zagotavljati pravilnost
podatkov. V primeru, da se kadar koli izkaže, da je uprijavitelj posredoval napačne
podatke v zvezi z namenom operacije ali
izpolnjevanjem pogojev, ali pa se ugotovi,
da je zamolčal take podatke, ki bi kakorkoli
vplivali na oceno in potek programa, je ministrstvo upravičeno odstopiti od pogodbe,
upravičenec pa bo dolžan vrniti vsa prejeta
sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi
obrestmi od dneva prejema sredstev na
TRR do dneva vračila v Proračun Republike Slovenije.
3.3. Konzorcij
Nacionalni partnerji iz različnih držav članic evropskega združenja nacionalnih meroslovnih inštitutov EURAMET v posameznem
raziskovalnem projektu sestavljajo mednarodni konzorcij (v nadaljevanju: konzorcij).
Konzorcij posameznega projekta predstavlja in zastopa koordinator projekta, ki je
eden izmed partnerjev v projektu.
4. Okvirna višina sredstev
V skladu z Nacionalno zavezo in Odločbo št. 912/2009/EC ter na podlagi mednarodnega razpisa »EMRP Call 2010 – Metrology for Industry, Metrology for Environment«
bo del upravičenih stroškov slovenskega
udeleženca v konzorciju, izbranem na mednarodnem razpisu, sofinanciralo ministrstvo,
del upravičenih stroškov pa bo preko združenja EURAMET sofinancirala Evropska
komisija.
Za razpisa Meroslovje za industrijo in Meroslovje za okolje namenjata ministrstvo in Evropska komisija za sofinanciranje
slovenskih
udeležencev
v sprejetih triletnih projektih skupno okvirno
717.017,00 EUR, od tega ministrstvo okvirno 390.120,00 EUR in Evropska komisija
okvirno 326.897,00 EUR.
Projekti se bodo izvajali v letih 2011,
2012, 2013 in 2014. Obdobja za porabo
sredstev so proračunska leta 2011, 2012,
2013 in 2014. Sredstva za sofinanciranje
projektov v posameznih letih bodo določena
z aneksi k pogodbi skladno s proračunskimi
možnostmi.
S strani ministrstva je za sofinanciranje
projektov:
– v proračunskem letu 2011 namenjenih
do 32.510,00 EUR,
– v 2012 do 130.040,00 EUR,
– v 2013 do 130.040,00 EUR in
– v 2014 do 97.530,00 EUR.
Višina sredstev v posameznem letu je
odvisna od proračunskih možnosti.
Nacionalna sredstva s strani ministrstva se zagotavljajo na proračunski postavki ministrstva 9651 – Evropski meroslovni raziskovalni program, s sredstvi
združenja EURAMET pa upravlja National
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Physical Laboratory (NPL), Velika Britanija kot upravitelj celotnega programa EMRP
v imenu združenja EURAMET.
Dinamika sofinanciranja projekta bo določena s pogodbo med ministrstvom in izbranim prijaviteljem, v odvisnosti od načrta izvajanja programa in od razpoložljivosti
proračunskih sredstev.
5. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški projekta lahko znašajo
do 100 odstotkov celotne vrednosti projekta. Upravičene stroške slovenskih partnerjev
v projektu do višine 52,4 odstotkov celotnih
upravičenih stroškov sofinancira ministrstvo
ostalih 47,6 odstotkov pa Evropska komisija
preko združenja EURAMET.
Upravičeni stroški:
– so samo dejansko nastali stroški, ki so
nastali v času trajanja projekta ter strošek
končne revizije, ki bo opravljena po zaključku projekta,
– so samo stroški prijavitelja in stroški,
nastali v zvezi z organizacijo sestankov in
službenih poti,
– so določljivi in preverljivi po običajnih
računovodskih praksah,
– morajo biti ustrezno računovodsko vodeni,
– so vezani izključno na doseganje ciljev
projekta in njegovih rezultatov, ob upoštevanju principov ekonomičnosti, učinkovitosti in
uspešnosti,
– pri upravičenih stroških osebja, raziskovalcev, tehnikov in ostalega podpornega
osebja, ki opravlja raziskovalno dejavnost,
so vključeni vsi stroški bruto plač, dohodnine in drugih stroškov dela zaposlenih,
– so režijski stroški (npr. stroški administracije projekta ter stroški finančnih, računovodskih, pravnih in drugih storitev) in
ostali stroški delovanja (npr. stroški materiala, goriva, vode, telefona, mobilnih telefonov itd.), ki skupaj ne smejo presegati 40%
stroškov celotnega projekta.
Upravičeni stroški, ki se sofinancirajo
slovenskim upravičencem po tem razpisu,
so: stroški osebja (raziskovalci in drugi), ki je
zaposleno za raziskovalno dejavnost; stroški instrumentov in opreme, stroški stavb in
zemljišča, ki se uporabljajo za raziskovalno
dejavnost, stroški svetovanja in drugih storitev zunanjih izvajalcev, ki se uporabljajo za
raziskovalno dejavnost, ostali stroški delovanja, ki so nastali neposredno kot rezultat
raziskovalne dejavnosti, ter režijski stroški,
nastali neposredno kot rezultat raziskovalne
dejavnosti.
Upravičeni stroški so skladni s shemo
državnih pomoči Programa za spodbujanje
tehnološkega razvoja in informacijske družbe za obdobje 2007–2012 (N 472/06) z dne
7. 4. 2009.
Vrste upravičenih stroškov, vključno s časovnimi obdobji, so podrobneje navedene
v točki 1.3 razpisne dokumentacije.
Upravičeni so stroški in izdatki, ki so povezani z izvedbo projekta in so nastali in
bili plačani od datuma začetka projekta do
zaključka posameznega projekta.
Vloge morajo dokazati, da je pomoč bistvenega pomena za uspeh projekta in da
le-tega ne bi bilo mogoče izvesti brez pomoči. Prijavitelji morajo v prijavi utemeljiti
spodbujevalni učinek pomoči z informacijami, s katerimi dokažejo, da jih bo pridobljena
pomoč po tem razpisu spodbudila k izvajanju raziskav, ki jih sicer ne bi.
Upoštevati je potrebno pravilo kumulacije pomoči. Skupna višina prejetih državnih

pomoči za projekt v zvezi z istimi upravičenimi stroški ne sme presegati najvišje dovoljene višine sofinanciranja ali zneska državne
pomoči kot določa shema.
6. Obdobje porabe sredstev: obdobje za
porabo sredstev so proračunska leta 2011,
2012, 2013 in 2014. Pogoj za začetek sofinanciranja je predložitev izjave o sklenitvi konzorcijske pogodbe (razpisni obrazec
št. 6). Predviden rok trajanja projektov je
okvirno 36 mesecev (3 leta).
7. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– Navodila prijaviteljem za izdelavo vloge
– Izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji
(razpisni obrazec št. 1)
– Podatki o prijavitelju (razpisni obrazec
št. 2)
– Predstavitev projekta (razpisni obrazec št. 3)
– Predračun stroškov projekta (razpisni
obrazec št. 4)
– Vzorec pogodbe (razpisni obrazec
št. 5)
– Izjava o sklenitvi konzorcijske pogodbe
(razpisni obrazec št. 6).
8. Postopek razpisa
Vsak slovenski udeleženec, ki je član
konzorcija in je bil potrjen s strani združenja EURAMET, se mora posebej prijaviti na
ta javni razpis za dodelitev sofinanciranih
sredstev.
Vloga mora biti poslana v skladu z navodili razpisne dokumentacije.
Vloga naj bo v slovenskem jeziku, razen
tam, kjer je navedeno drugače. Oddati jo je
potrebno v pisni obliki.
9. Ocenjevanje in izbor projektov
Združenje EURAMET je izbralo neodvisne svetovne strokovnjake, ki so ocenjevali projekte po vnaprej določenih in za vse
prijavitelje enotnih merilih. Za mednarodni
razpis EMRP v letu 2010 (»EMRP Call 2010
– Metrology for Industry, Metrology for Environment«) so merila ocenjevanja prispelih
projektov določena v razpisni dokumentaciji, dostopni na spletni strani http://www.
emrponline.eu/energycall/docs/S2evaluation.pdf.
Merila so naslednja:
1. znanstvena in/ali tehnična odličnost,
2. ustreznost glede na cilje EMRP,
3. potencialen vpliv končnih rezultatov
skozi razvoj, prenos in uporabo rezultatov
projekta,
4. kakovost in učinkovitost izvedbe in
upravljanja projekta.
Ministrstvo postopka ocenjevanja ne izvaja in zanj tudi ne odgovarja. Na podlagi
ocen neodvisnih svetovnih strokovnjakov,
EMRP pododbor izdela uvrstitveni seznam,
ki je podlaga za sofinanciranje tistih projektov, v katerih sodelujejo slovenski partnerji.
10. Izdelava predloga sofinanciranja:
glede na razpoložljiva sredstva, zaprošena
sredstva v vlogah in ocene projekta v skladu
z merili iz 9. točke tega razpisa, se bo za sofinanciranje izbralo toliko najviše uvrščenih
projektov, kolikor bo razpoložljivih sredstev.
Dokončno odločitev o potrditvi sofinanciranja posameznega projekta sprejme minister
s sklepom.
11. Rok za oddajo vlog
Rok za oddajo vlog je ne glede na vrsto
pošiljke 12. 9. 2011, do 12. ure v Glavno
pisarno Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Vloga mora v skladu
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z navodili iz razpisne dokumentacije biti dostavljena v zaprti ovojnici pod oznako »NE
ODPIRAJ – vloga na javni razpis za sofinanciranje projektov izbranih v okviru razpisa
skupnega programa EMRP v letu 2010«
na prednji strani ter polnim naslovom vlagatelja na zadnji strani.
Kot pravočasna se šteje vloga, ki, ne
glede na način dostave, prispe na ministrstvo do izteka roka iz prejšnjega odstavka.
Vlog, ki ne bodo prispele pravočasno ali ki
ne bodo pravilno označene, komisija ne bo
obravnavala in bodo zavržene ter neodprte
vrnjene prijaviteljem.
Kot formalno popolna vloga se šteje vloga, ki vsebuje popolnoma izpolnjene razpisne obrazce od št. 1 do 5, ki so del razpisne
dokumentacije tega razpisa in vlogo v elektronski obliki (zgoščenka), ki je enaka vlogi,
poslani v tiskani obliki.
12. Odpiranje vlog
Odpiranje prispelih vlog za ta javni razpis
bo potekalo v prostorih Ministrstva za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova
ulica 38, 1000 Ljubljana v roku 8 dni od roka
za oddajo vlog.
Na odpiranju strokovna komisija ministrstva preveri pravočasnost, pravilno označenost prispelih vlog, popolnost vlog ter
izpolnjevanje nacionalnih pogojev prijavitelja. Vloge, ki niso prispele pravočasno
ali ki niso pravilno označene, se zavržejo
in se neodprte vrnejo prijaviteljem. Komisija opravi pregled vlog in v primeru, da
je posamezna vloga formalno nepopolna,
prijavitelja pozove k dopolnitvi. Vloge prijaviteljev, ki se na poziv k dopolnitvi pravočasno niso odzvali, se ravno tako zavržejo
s sklepom.
13. Obveščanje o izboru: prijavitelji bodo
o izidih razpisa obveščeni v roku 30 dni
od datuma odpiranja vlog. Prijavitelj lahko
v roku 8 dni od prejema obvestila o (ne)
izbiri, ki ga na predlog strokovne komisije
ministrstva sprejme minister, vloži pritožbo.
Vložena pritožba ne zadrži morebitnega
podpisa pogodb z drugimi izbranimi prijavitelji. O pritožbi odloči minister.
14. Določbe za upravičence in prejemnike sredstev državnih pomoči
Upravičenci in prejemniki sredstev državnih pomoči bodo morali pri svojem delu
upoštevati zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti v skladu z 8. in 9. členom
Uredbe Sveta (ES) št. 1828/2006 (Uradni
list EU L. št. 371, 27. 12. 2006).
Upravičenci in prejemniki sredstev državnih pomoči morajo zagotoviti hrambo in
dostopnost do celotne dokumentacije v zvezi z operacijo vsem organom, ki so vključeni
v spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora
in revizije javnega razpisa ob smiselnem
upoštevanju določil 90. člena Uredbe ES
št. 1083/2006.
15. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti: varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno
zakonodajo, vključno s 37. členom Uredbe
Sveta (ES) št. 1828/2006.
16. Razpisna dokumentacija in dodatne
informacije: razpisna dokumentacija z dodatnimi pojasnili ter navodili za izdelavo dispozicije projektov se nahaja na spletni strani
www.mvzt.gov.si, pod rubriko Javni razpisi.
Dodatne informacije so na voljo preko elektronske pošte: gasper.vindisar@gov.si in
janez.kostevc@gov.si.
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo
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Ob-4432/11
Na podlagi 126. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni
list RS, št. 4/11), Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in
Vlado Združenih držav Amerike o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju (Uradni list
RS, št. 29/99, MP) ter sklepa Znanstvenega
sveta Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije št. 9_11/5 z dne
27. 6. 2011, in v zvezi z 12. členom Zakona
o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni
list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07 in 9/11) Javna
agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000
Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sodelovanje slovenskih
raziskovalcev v shemi Materials World
Network (MWN) Nacionalne znanstvene
fundacije (NSF) Združenih držav
Amerike v letih 2012–2015
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem
besedilu: agencija).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje sodelovanja raziskovalcev v skupnih
ameriško-slovenskih projektih Materials
World Network (v nadaljnjem besedilu:
MWN), ki ga je avgusta 2011 objavila Nacionalna znanstvena fundacija (v nadaljnjem
besedilu: NSF) Združenih držav Amerike.
Teme javnega razpisa obsegajo vse teme,
ki jih podpira NSF Division of Materials Research (DMR), t.j. (merodajen je angleški
tekst v oklepaju):
fizika kondenzirane snovi, kemija trdne
snovi in materialov, polimeri, biomateriali,
kovine in kovinske nanostrukture, keramika, elektronski in fotonski materiali, teorija
trdne snovi in materialov (condensed matter
physics, solid state and materials chemistry,
polymers, biomaterials, metals and metallic nanostructures, ceramics, electronic and
photonic materials, and condensed matter
and materials theory).
NSF v MWN sodeluje z regionalnimi,
nacionalnimi in multinacionalnimi financerji
znanstvenoraziskovalne dejavnosti v Afriki
(v 5 državah), Evropi (v 16 državah) in Aziji
(v 3 državah). Slovenija v MWN sodeluje
od leta 2010 naprej. Raziskovalci iz ZDA
in Slovenije pripravijo skupen projekt, pri
tem pa delo na projektu razdelijo na dva
sklopa, ki ju ločeno izvajata ameriška oziroma slovenska stran. Sklop, ki ga izvaja
ameriška stran, le-ta prijavi na razpis NSF;
v prijavi natančno opiše sklop, ki ga izvajajo raziskovalci iz Slovenije. Sklop, ki
ga izvajajo raziskovalci iz Slovenije, le-ti
prijavijo agenciji na tem javnem razpisu in
pri tem natančno opišejo tudi sklop, ki ga
izvaja ameriška stran. NSF opravi recenzijo
sklopa, ki ga izvaja ameriška stran, agencija pa neodvisno opravi recenzijo sklopa,
ki ga izvaja slovenska stran. Če sta obe
oceni pozitivni, se NSF in agencija lahko
dogovorita za financiranje skupnega projekta; pri tem NSF sofinancira sklop, ki ga
izvaja ameriška stran, agencija pa sklop, ki
ga izvaja slovenska stran. Če NSF ne sofinancira sklopa, ki ga izvaja ameriška stran,
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tudi agencija ne more sofinancirati sklopa,
ki ga izvaja slovenska stran.
Skupni ameriško-slovenski projekti trajajo največ tri leta.
3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni
razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki
– so vpisani v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti v Republiki
Sloveniji oziroma v register zasebnih raziskovalcev (oboje pri agenciji) ter izpolnjujejo
pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti; ter
– izvajajo s strani agencije financirane
programe dela javnih raziskovalnih organizacij ali s strani agencije financirane oziroma sofinancirane projekte temeljnega ali
aplikativnega raziskovanja, ali odobrene
mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na
področju raziskav in tehnološkega razvoja), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja
raziskav.
4. Cilji javnega razpisa: cilj javnega razpisa je vzpostaviti oziroma okrepiti znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Združenimi
državami Amerike na pomembnem raziskovalnem področju materialov.
5. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa
Nosilec slovenskega sklopa skupnega
projekta mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega projekta, kot jih določa
Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega
projekta (Uradni list RS, št. 41/09) ter Metodologija ocenjevanja prijav za razpise v letu
2011, št. 6319-1/2011-1 z dne 7. 2. 2011.
Mejna vrednost vsote A1+A2+A3+A4, ki jo
mora izkazati nosilec slovenskega sklopa
ob prijavi, je za vse vede enaka 1, razen
za nosilce, ki prijavljajo podoktorski projekt.
Vodja projekta mora ob podpisu pogodbe
o (so)financiranju imeti prostih najmanj 170
raziskovalnih ur.
Pri skupnem ameriško-slovenskem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh
držav. NSF je objavila razpis MWN na svoji
spletni strani; kontaktna oseba na ameriški
strani je dr. Michael Scott, e-pošta: mjscott@nsf.gov.
6. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje
Prijave bodo ocenjene po postopku, kot
ga določa Metodologija ocenjevanja prijav
za razpise v letu 2011, št. 6319-1/2011-1
z dne 7. 2. 2011. Kriteriji za ocenjevanje predlogov projektov so: relevantnost
in kakovost vsebine projekta (do 15 točk),
raziskovalna kakovost (do 5 točk) in upravljavska sposobnost vodje projekta (do 5
točk). Projekte ocenjujejo zunanji ocenjevalci, ki jih določi Znanstveni svet agencije. Finančno ovrednoten izbor prijav za
sofinanciranje pripravi s strani agencije
imenovana strokovna komisija v sodelovanju z NSF izmed pozitivno ocenjenih skupnih ameriško-slovenskimi projekti, kjer se
upošteva skupna višina ocen ameriškega
in slovenskega sklopa; pozitivno ocenjeni
skupni ameriško-slovenski projekti so tisti,
ki dosežejo pozitivno oceno v ameriškem
sklopu pri recenziji s strani NSF in pozitivno oceno (vsaj 15 od 25 možnih točk)
v slovenskem sklopu pri zunanji recenziji. Sklep o izboru prijav za sofinanciranje
izda direktor agencije na podlagi skupnega

ameriško-slovenskega izbora, na katerega
je agencija vezana.
7. Okvirna višina sredstev javnega razpisa in (so)financiranje projektov
Predvideni obseg sredstev za realizacijo
tega javnega razpisa v celotni dobi izvajanja
2012–2015 znaša okvirno 600.000,00 EUR.
Agencija (so)financira sodelovanje raziskovalcev v največ dveh skupnih ameriško-slovenskih projektih. Slovenski sklop v posameznem skupnem projektu ne sme presegati
100.000 EUR letno v trajanju do treh let, ali
1700 letnih raziskovalnih ur (1 FTE) cenovne
kategorije B v trajanju do dveh let, če slovenski nosilec prijavi podoktorski projekt. Znesek in trajanje na slovenski strani ne more
presegati zneska (po tečaju Narodne Banke
Slovenije za ameriški dolar (USD) na dan oddaje projekta) in trajanja ameriškega sklopa
projekta. Z izbranimi prijavitelji agencija sklene pogodbo, s katero se podrobneje opredeli
način financiranja in izvajanja projekta ter
določi kategorija cene raziskovalne ure.
Sofinanciranje v letih 2012–2015 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije
za navedena leta ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu.
8. Predvideni čas trajanja raziskovalnih
projektov: predvideni začetek (so)finan
ciranja izvajanja projektov je 1. 4. 2012,
z zaključkom 31. 3. 2015. Izbrane projekte
bo agencija (so)financirala do največ treh
let.
9. Rok za predložitev prijav in način predložitve ter opremljenost prijav
Pisne prijave z oznako »Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za sodelovanje slovenskih raziskovalcev v shemi Materials World
Network« morajo prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah v glavno pisarno agencije. Za
pravočasne se štejejo prijave, ki so pravočasno oddane v pisni in elektronski obliki.
Prijava je oddana pravočasno, če prispe
v glavno pisarno agencije do 11. 11. 2011,
najkasneje do 12. ure. Kot pravočasne se
štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po
pošti iz Slovenije do 11. 11. 2011, najkasneje do 12. ure (poštni žig). V vsaki poslani pošiljki (ovojnici) je lahko samo ena prijava.
Prijava na javni razpis mora vsebovati
v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec ARRS-MS-NSF-2011. Obrazec, poimenovan ARRS-MS-NSF-2011-Pr (s končnico
.doc oziroma .pdf), kjer je Pr priimek slovenskega vodje prijavljenega bilateralnega projekta, mora najkasneje 11. 11. 2011
do 12. ure prispeti tudi po elektronski pošti kot priloga na naslov MednarodniRazpisi@arrs.si (zaradi avtomatičnega procesiranja podatkov iz obrazca so zaželeni
obrazci v Wordovem formatu). Elektronske
prijave morajo biti vsebinsko popolnoma
enake kot pisne, pri čemer je za identičnost
obeh prijav odgovoren prijavitelj.
Nepravočasnih ali nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijav ne
bo obravnavala in jih bo neodprte vrnila prijavitelju.
10. Datum odpiranja prijav: odpiranje prijav bo predvidoma 15. 11. 2011 ob 10. uri
v prostorih agencije.
11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: o izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni predvidoma do aprila leta 2012.
12. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: javni razpis in prijavni obrazci bodo od
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dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije objavljeni na spletni
strani agencije. Dodatne informacije v zvezi
z razpisom dobijo interesenti na agenciji pri
dr. Primožu Pristovšku, po tel. 01/400-59-71
vsak delavnik od 9. do 12. ure, ali na e-pošto: Primoz.Pristovsek@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije
Ob-4433/11
Na podlagi 101., 104. in 114. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za
kulturo (Uradni list RS, št. 77/07, 56/08, 4/10
in 20/11), prvega odstavka 11. člena Zakona o slovenskem filmskem centru, javni
agenciji Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 77/10) in drugega odstavka 39. in prvega odstavka 47. člena Pravilnika o izvedbi
postopka izbire projektov, pogojih in merilih
za izbor projektov ter postopku sklepanja
pogodb, vsebine pogodb in načinu nadzora nad izvajanjem pogodb Slovenskega
filmskega centra, javne agencije Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 60/11), Slovenski filmski center, javna agencija Republike
Slovenije objavlja
javni razpis
za sofinanciranje kulturno vzgojnih
filmskih projektov v Republiki Sloveniji
za leto 2011
Naziv in sedež naročnika: Slovenski filmski center, javna agencija Republike Slovenije, Miklošičeva c. 38/V, 1000 Ljubljana (v
nadaljevanju: agencija).
1. Predmet razpisa
Predmet tega javnega razpisa (v nadaljevanju: razpis) je sofinanciranje kulturno
vzgojnih filmskih projektov v Republiki Sloveniji, ki bodo izvedeni v letu 2011. Namen
sofinanciranja kulturno vzgojnih filmskih projektov v Republiki Sloveniji je izobraževanje
na področju filmske kulture in izvajanje filmskih vzgojnih programov.
Pri izboru projektov bo agencija upoštevala merila in pogoje, določene s Pravilnikom o izvedbi postopka izbire projektov,
pogojih in merilih za izbor projektov ter postopku sklepanja pogodb, vsebine pogodb
in načinu nadzora nad izvajanjem pogodb
Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 60/11; v nadaljevanju: Pravilnik) in objavljene v tem razpisu.
Kulturno vzgojni filmski projekti po tem
razpisu se sofinancirajo na podlagi sheme
de minimis.
2. Razlaga izrazov
Finančni načrt kulturno vzgojnega filmskega projekta je prikaz virov financiranja
projekta, vključujoč vse stroške, potrebne
za izvedbo kulturno filmskega projekta ter
pojasnila, na kakšen način namerava prijavitelj zagotoviti finančna in druga sredstva za zaključeno finančno konstrukcijo
projekta.
Predračun je ovrednotenje vseh stroškov,
potrebnih za celovito izvedbo projekta.
Dokazila o zaprtju finančne konstrukcije
kulturno vzgojnega filmskega projekta so
vse verodostojne listine (pogodbe s financerji, soizvajalci, z donatorji, s sponzorji ...),
iz katerih je razvidno, v kakšnem obsegu so
v skladu s finančnim načrtom že zagotovljena finančna in druga sredstva, potrebna za
izvedbo projekta.
Izrazi, ki so uporabljeni v tem razpisu,
imajo pomen, kot je določeno z Zakonom
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o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 77/10), Pravilnikom ter drugimi veljavnimi predpisi.
3. Pogoji sodelovanja na razpisu:
3.1. Splošni pogoji sodelovanja na razpisu:
Do sredstev agencije po tem razpisu so
upravičene pravne in fizične osebe, registrirane za opravljanje kulturno-umetniških
dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin
v Republiki Sloveniji, ki prijavljajo kulturno
vzgojne filmske projekte, ki niso sestavni del
programov v vzgojno-izobraževalnih ustanovah v Sloveniji.
Za sredstva agencije na tem razpisu
ne morejo kandidirati prijavitelji s projekti,
ki so namenjeni marketingu ali ekonomski propagandi ali projekti s pornografsko
vsebino.
Če se na ta javni razpis prijavi veliko ali
srednje podjetje, ki izvaja program prestrukturiranja na podlagi Smernic Skupnosti za
reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (2004/C 244/02), je potrebno tako
pomoč pred dodelitvijo potrebno priglasiti
Evropski komisiji. Podjetja morajo o izvajanju oziroma neizvajanju tovrstnega programa podati izjavo, ki je sestavni del prijavnega obrazca.
Na tem razpisu ne morejo sodelovati fizične ter pravne osebe in z njimi povezane
osebe, opredeljene v 4. členu ZSFCJA, ki
ob prijavi na razpis nimajo poravnanih vseh
zapadlih pogodbenih obveznosti do agencije, Ministrstva za kulturo in Filmskega studia
Viba film Ljubljana, kar bo agencija preverila
po uradni dolžnosti.
V primeru kršitve pogojev, navedenih
v tej točki tega razpisa, agencija odstopi
od pogodbe, sklenjene s prejemnikom sredstev, in zahteva vračilo vseh že izplačanih
sredstev.
3.2. Posebni pogoji za sodelovanje na
razpisu:
Na tem razpisu lahko kandidirajo:
– prijavitelji z največ dvema kulturno
vzgojnima filmskima projektoma (v nadaljevanju: projekt).
Kolikor bo prijavitelj prijavil več kot dva
projekta, se bo obravnavalo tista, ki bosta
prispela prva, vse naslednje vloge pa se
zavržejo.
V primeru, da je oddanih več vlog istočasno, se zavržejo vse vloge. Kolikor gre
za dopolnitev, mora prijavitelj to označiti na
ovojnici.
4. Merila:
Strokovno programska komisija (v nadaljevanju: SPK) bo prijavljene projekte ocenjevala po naslednjih merilih:
a) ocena kulturno vzgojnega delovanja prijavitelja za obdobje
vsaj enega leta

do 40 točk

– iz navedbe kulturno-vzgojnih dogodkov ter
referenc predavateljev oziroma vodij kulturno vzgojnega programa
razvidna kakovost dosedanjega programa

do 20 točk

– iz števila predavanj in udeležencev ter izdanih publikacij
razviden obseg dosedanjega programa

do 10 točk

– iz števila, obsega in kakovosti medijskih zapisov razvidna
odmevnost prijaviteljeve dejavnosti

do 10 točk

b) ocena programskih usmeritev
(upošteva se strokovna utemeljenost programskih usmeritev,
zasnova programa kulturno-vzgojna dela, napoved in
reference predavateljev)

do 20 točk
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c) ocena načrtovanega števila kulturno-vzgojnih dogodkov
in pričakovanega števila udeležencev (upoštevajo se strokovna
utemeljenost načrtovanega števila dogodkov, načrtovanega
števila predavanj, delavnic in načrtovanega števila udeležencev)

do 10 točk

d) ocena dokazil o zagotovljenem financiranju prijaviteljeve
kulturno-vzgojne dejavnosti
(upošteva se verodostojnost in uresničljivost dokazil)

do 15 točk

e) ocena finančnega načrta
(upošteva se utemeljenost finančnega načrta v posameznih
postavkah ter uresničljivost izjave o zaprtju finančne konstrukcije,
obseg sredstev, ki jih za financiranje projekta zagotavlja prijavitelj,
ter verodostojnost in uresničljivost predloženih dokazil)

do 15 točk

Posamezni projekt je lahko ocenjen
z največ 100 točkami.
Najmanjše število točk, ki ga mora posamezni prijavljeni kulturno vzgojni filmski projekt na tem razpisu doseči, da ga
SPK predlaga direktorju v financiranje, je
75 točk.
5. Obvezne priloge:
– Prijavni obrazec z izjavami;
– finančni načrt projekta z dokazili o zaprtju finančne konstrukcije;
– predračun projekta.
Poleg zgoraj navedenih obrazcev in izjav, ki so tudi sestavni del razpisne dokumentacije, pa so obvezne priloge še:
– navedba kulturno-vzgojnih dogodkov za obdobje vsaj enega leta in reference predavateljev oziroma vodij kulturnovzgojnega programa;
– dokazila o številu predavanj in številu
udeležencev ter izdane publikacije za obdobje vsaj enega leta;
– medijski zapisi, iz katerih je razvidna
odmevnost prijaviteljeve dejavnosti za obdobje vsaj enega leta;
– programska usmeritev z navedbo zasnove programa kulturno vzgojnega projekta, napovedjo predavateljev in njihove
reference;
– načrtovano število kulturno-vzgojnih
dogodkov, predavanj, delavnic in pričakovano število udeležencev;
– dokazila o zagotovljenem financiranju
prijaviteljeve kulturno vzgojne dejavnosti;
– terminski načrt;
– izjava o zaprtju finančne konstrukcije.
6. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za sofinanciranje kulturno
vzgojnih filmskih projektov po tem razpisu,
je 30.000,00 EUR.
Najvišji možni znesek za posamezni
kulturno vzgojni filmski projekt, ki bo sofinanciran na podlagi tega razpisa, znaša
15.000,00 EUR.
Razliko med predračunsko vrednostjo
kulturno-vzgojnega filmskega projekta ter
deležem agencije zagotovi prijavitelj.
Sredstva morajo biti porabljena najkasneje v roku enega leta od dneva podpisa
pogodbe z izbranimi prijavitelji.
7. Upravičeni stroški:
Agencija bo stroške sofinanciranih kulturno vzgojnih filmskih projektov krila skladno s Pravilnikom Slovenskega filmskega
centra, javne agencije Republike Slovenije
o upravičenih stroških sofinanciranih projektov (Uradni list RS, št. 60/11).
Agencija sofinancira projekte po tem razpisu največ do 50 odstotkov vseh izkazanih
upravičenih stroškov.
V primeru, če bo prva tranša avans, mora
prijavitelj sofinanciranega projekta pred izplačilom prve tranše predložiti listino o za-

varovanju za kvalitetno izvedbo sofinanciranega projekta v višini 10% sofinanciranega
zneska po tem razpisu.
Prijavitelj, ki je pridobil proračunska sredstva drugega sklada s področja avdiovizualnih medijev, ki jih sofinancira Republika
Slovenija, ne sme s sredstvi agencije kriti
istih stroškov kot jih je kril s sredstvi, ki jih je
pridobil na drugem skladu s področja avdiovizualnih medijev, ki jih sofinancira Republika Slovenija.
8. Ta razpis se prične z dnem 26. 8. 2011
in se zaključi z dnem 26. 9. 2011.
9. Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa;
– prijavni obrazec z izjavami;
– obrazca za finančni načrt in predračun
projekta;
– seznam ostalih obveznih prilog iz
5. točke tega razpisa.
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v razpisnem roku dvignejo v tajništvu
v poslovnem času agencije (Miklošičeva
c. 38/V, 1000 Ljubljana). Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani
agencije http://www.film-center.si v zavihku
javni natečaji.
10. Oddaja in dostava vlog: vloge v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – javni
razpis za sofinanciranje kulturno vzgojnih
filmskih projektov«, lahko izročijo na sedežu
agencije, pošljejo priporočeno po pošti ali
preko osebe, ki opravlja posredovanje vlog
kot svojo dejavnost. Vsaka prispela vloga
ter njene morebitne dopolnitve se evidentirajo kot ena zadeva. Prijavitelj mora oddati
en izvod popolne vloge, ki mora biti na za
to predvidenih mestih podpisana in žigosana. V ovojnici mora prijavitelj priložiti tudi en
izvod popolne vloge v elektronski obliki v pdf
formatu na CD ali DVD nosilcu. Elektronska
kopija mora biti istovetna pisnemu izvirniku
vloge (podpisane in žigosane strani morajo
biti skenirane). Uradna oseba agencije, ki
sprejema vloge, prispele na ta razpis, na
vsaki vlogi jasno označi datum prejema. Na
enak način evidentira tudi vsako dopolnitev
oziroma spremembo vloge.
11. Odpiranje vlog:
Vloge, prispele na ta razpis, odpre komisija za odpiranje vlog, ki jo izmed zaposlenih na agenciji imenuje direktor. Komisijo
sestavljajo trije člani. Odpiranju vlog sme
prisostvovati predstavnik prijavitelja, čigar
projekt kandidira za sredstva agencije na
podlagi tega razpisa.
Komisija za odpiranje vlog za vse popolne in pravočasne vloge upravičenih oseb (v
nadaljnjem besedilu: ustrezne vloge) pripravi
skupno poročilo in ga skupaj z vlogami preda
pristojnemu uslužbencu. Poročilo vsebuje šifro vloge, podatke o prijavitelju in naslov kulturno vzgojnega filmskega projekta.
Vloge, ki ne bodo oddane pravočasno
in/ali jih ne bo vložila upravičena oseba,
bodo zavržene.
Upravičena oseba je tista oseba, katere
vloga izpolnjuje pogoje, določene v 3. točki tega razpisa. Izpolnjevanje pogojev se
ugotavlja na podlagi vloge, njenih prilog in
podatkov iz uradnih evidenc ter pridobitvi
podatkov od Ministrstva za kulturo in Filmskega studia Viba film Ljubljana.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ni v celoti
izpolnjena ali ne vsebuje vseh obveznih prilog, ki jih zahtevata besedilo tega razpisa in
besedilo razpisne dokumentacije.
V primeru, da je pravočasna vloga upravičene osebe formalno nepopolna, bo agen-
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cija pozvala prijavitelja na dopolnitev vloge,
z rokom petih dni od prejema poziva k dopolnitvi. Vloge, ki ne bodo pravočasno in/ali
v celoti dopolnjene, bodo zavržene.
Vloge, ki ne bodo skladne s 1. točko tega
razpisa, se zavrnejo.
Odpiranje prispelih vlog na ta razpis bo
potekalo v prostorih agencije najpozneje 7 delovnih dni po končanem razpisnem
roku. Datum odpiranja vlog iz prejšnjega
stavka tega odstavka bo objavljen na spletni strani agencije, najpozneje 2 dni pred
odpiranjem.
12. Ocenjevanje in odločanje:
Strokovno presojo in ocenjevanje vseh
ustreznih vlog izvede pristojna SPK.
SPK bo na podlagi ocen in razpoložljivih sredstev izdelala predlog sofinanciranih
projektov.
Po pridobitvi poročila SPK, direktor v roku
osmih dni povabi prijavitelje projektov, ki jih
je pristojna SPK predlagala v sofinanciranje, na usklajevanje finančnih, časovnih in
vseh drugih modalitet izvedbe prijavljenega
projekta.
Neizbranim prijaviteljem izda direktor odločbo najkasneje v roku 30 dni po pridobitvi
poročila.
Če se prijavitelj vabilu na izvedbeno
usklajevanje iz tretjega odstavka te točke
ne odzove ali če finančnih, časovnih in vseh
drugih modalitet izvedbe projekta ni mogoče
uskladiti, se šteje, da je prijavitelj odstopil od
zahteve za sofinanciranje projekta, na kar
mora agencija prijavitelja v vabilu opozoriti.
O sofinanciranju prijavljenih projektov
odloča direktor na podlagi mnenj in obrazloženih ocen prijavljenih projektov, podanih s strani pristojne SPK, razpoložljivih
sredstev in poslovno-programskega načrta
dela, zanesljivosti izpolnjevanja obveznosti prijavitelja do agencije (in Filmskega
sklada Republike Slovenije kot njenega
pravnega predhodnika) po poprej sklenjenih pogodbah. Pri odločitvi mora direktor
upoštevati tudi izvedljivost projektov glede
na finančni načrt in predračun prijavljenega
projekta.
Ko se izvedbena usklajevanja končajo,
direktor izda odločbe o sofinanciranju izbranih projektov.
13. Možnost pritožbe: prijavitelj lahko
v roku 15 dni od dneva vročitve odločbe
iz prejšnje točke tega razpisa o (ne)izbiri
vloži pritožbo. O pritožbi odloča ministrstvo,
pristojno za kulturo. Pritožba se vloži pisno,
priporočeno po pošti ali ustno na zapisnik pri
agenciji. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji. Predmet
pritožbe ne morejo biti pogoji razpisa, niti
merila za ocenjevanje vlog.
14. Sklenitev pogodbe:
Agencija bo na podlagi dokončne odločbe s prijavitelji, katerih projekti so bili sprejeti
v sofinanciranje, sklenila pogodbo o sofinanciranju.
Pred sklenitvijo pogodbe direktor agencije povabi izbranega prijavitelja projekta na
uskladitev tistih določb pogodbe, ki jih je
treba prilagoditi posebnostim posameznega
projekta. O usklajevanju se sestavi zapisnik,
ki ga podpišeta izbrani prijavitelj projekta in
direktor agencije.
Če se izbrani prijavitelj projekta vabilu na
usklajevanje ne odzove ali, če ni mogoče
uskladiti besedila predlagane pogodbe, se
šteje, da je odstopil od zahteve za sklenitev
pogodbe, na kar ga mora agencija v vabilu predhodno opozoriti.
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15. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in merili tega
razpisa.
16. Pristojni delavec za dajanje informacij in pojasnil: Nerina T. Kocjančič, strokovna sodelavka II, nerina.kocjancic@film-center.si, (tel. 01/234-32-00).
Slovenski filmski center,
javna agencija Republike Slovenije
Ob-4434/11
Na podlagi 101., 104. in 114. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za
kulturo (Uradni list RS, št. 77/07, 56/08, 4/10
in 20/11), prvega odstavka 11. člena Zakona o slovenskem filmskem centru, javni
agenciji Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 77/10), drugega odstavka 42. in prvega
odstavka 47. člena Pravilnika o izvedbi postopka izbire projektov, pogojih in merilih
za izbor projektov ter postopku sklepanja
pogodb, vsebine pogodb in načinu nadzora nad izvajanjem pogodb Slovenskega
filmskega centra, javne agencije Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 60/11), Slovenski filmski center, javna agencija Republike
Slovenije objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov
organizirane filmske stroke
v Republiki Sloveniji za leto 2011
Naziv in sedež naročnika: Slovenski filmski center, javna agencija Republike Slovenije, Miklošičeva c. 38/V, 1000 Ljubljana (v
nadaljevanju: agencija).
1. Predmet razpisa
Predmet tega javnega razpisa (v nadaljevanju: razpis) je sofinanciranje programov
organizirane filmske stroke v Republiki Sloveniji, ki bodo izvedeni v letu 2011. Namen
sofinanciranja programov organizirane filmske stroke v Republiki Sloveniji je sodelovanje z interesnimi organizacijami na področju
filmskih in avdiovizualnih dejavnosti ter s sorodnimi organizacijami, spodbujanje razvoja
filmske in avdiovizualne kulture, spodbujanje programov interesnih organizacij in skrb
za afirmacijo stroke.
Pri izboru programov bo agencija upoštevala merila in pogoje, določene s Pravilnikom o izvedbi postopka izbire projektov,
pogojih in merilih za izbor projektov ter postopku sklepanja pogodb, vsebine pogodb
in načinu nadzora nad izvajanjem pogodb
Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 60/11; v nadaljevanju: Pravilnik) in objavljene v tem razpisu.
Programi organizirane filmske stroke po
tem razpisu se sofinancirajo na podlagi sheme de minimis.
2. Razlaga izrazov
Finančni načrt je prikaz virov financiranja
programa, vključujoč vse stroške, potrebne
za izvedbo projekta ter pojasnila, na kakšen
način namerava prijavitelj zagotoviti finančna in druga sredstva za zaključeno finančno
konstrukcijo programa;
Predračun je ovrednotenje vseh stroškov,
potrebnih za celovito izvedbo programa;
Dokazila o zaprtju finančne konstrukcije programa organizirane stroke so vse
verodostojne listine (pogodbe s financerji,
z donatorji, s sponzorji ...), iz katerih je
razvidno, v kakšnem obsegu so v skladu s finančnim načrtom že zagotovljena
finančna in druga sredstva, potrebna za
izvedbo projekta.
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Izrazi, ki so uporabljeni v tem razpisu,
imajo pomen, kot je določeno z Zakonom
o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 77/10), Pravilnikom ter drugimi veljavnimi predpisi.
3. Pogoji sodelovanja na razpisu:
3.1. Splošni pogoji sodelovanja na razpisu:
Do sredstev agencije po tem razpisu so
upravičene pravne osebe zasebnega prava in fizične osebe, ki delujejo na področju
avdiovizualne, filmske in kinematografske
dejavnosti.
Za sredstva agencije na tem razpisu ne
morejo kandidirati prijavitelji s projekti, ki so
namenjeni marketingu ali ekonomski propagandi ali projekti s pornografsko vsebino.
Če se na ta javni razpis prijavi veliko ali
srednje podjetje, ki izvaja program prestrukturiranja na podlagi Smernic Skupnosti za
reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (2004/C 244/02), je potrebno tako
pomoč pred dodelitvijo priglasiti Evropski
komisiji. Podjetja morajo o izvajanju oziroma
neizvajanju tovrstnega programa podati izjavo, ki je sestavni del prijavnega obrazca.
Na tem razpisu ne morejo sodelovati fizične ter pravne osebe in z njimi povezane
osebe, opredeljene v 4. členu ZSFCJA, ki
ob prijavi na razpis nimajo poravnanih vseh
zapadlih pogodbenih obveznosti do agencije, Ministrstva za kulturo in Filmskega studia
Viba film Ljubljana, kar bo agencija preverila
po uradni dolžnosti.
V primeru kršitve pogojev, navedenih
v tej točki tega razpisa, agencija odstopi
od pogodbe, sklenjene s prejemnikom sredstev, in zahteva vračilo vseh že izplačanih
sredstev.
3.2. Posebni pogoji za sodelovanje na
razpisu:
Na tem razpisu lahko kandidirajo:
– prijavitelji z največ enim programom.
Kolikor bo prijavitelj prijavil več kot en
program, se bo obravnavalo tistega, ki bo
prispel prvi, vse naslednje vloge pa se zavržejo.
V primeru, da je oddanih več vlog istočasno, se zavržejo vse vloge. Kolikor gre
za dopolnitev, mora prijavitelj to označiti na
ovojnici.
4. Merila:
Strokovno programska komisija (v nadaljevanju: SPK) bo prijavljene programe
ocenjevala po naslednjih merilih:
a) vsebina programa

40 točk

– Kakovost in pomen prijavljenega vsebinskega koncepta
programa

do 20 točk

– Načrtovana odzivnost oziroma odmevnost programa

do 10 točk

– Terminski načrt izvedbe programa

do 10 točk

b) dosedanja dejavnost prijavitelja

20 točk

– reference glede na dosedanji program, medijski odzivi

do 10 točk

– število udeležencev do sedaj izvajanih programov

do 10 točk

c) reference in strokovna kredibilnosti prijavitelja

40 točk

– obseg in struktura članstva

do 15 točk

– finančna kredibilnost, solventnost prijavitelja

do 10 točk

– utemeljenost finančnega načrta prijavljenega programa in
dejavnosti

do 15 točk

Posamezni projekt je lahko ocenjen
z največ 100 točkami.
Najmanjše število točk, ki ga mora posamezni prijavljeni programa tem razpisu
doseči, da ga SPK predlaga direktorju v financiranje, je 70 točk.
5. Obvezne priloge:
– Prijavni obrazec z izjavami;
– finančni načrt z dokazili o zaprtju finančne konstrukcije programa;
– predračun programa.
Poleg zgoraj navedenih obrazcev in izjav, ki so tudi sestavni del razpisne dokumentacije, pa so obvezne priloge še:
– vsebina programa, iz katere mora biti
razviden vsebinski koncept programa, pričakovana odzivnosti oziroma odmevnosti
programa;
– terminski načrt izvedbe programa;
– reference prijavitelja iz katerih mora biti
razviden dosedanji program prijavitelja, medijski odzivi, število udeležencev na doslej
izvedenih programih;
– navedba obsega in strukture članstva
prijavitelja.
Podatke o finančni kredibilnosti in solventnosti prijavitelja bo agencija pridobila iz
uradnih evidenc.
6. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za sofinanciranje projektov
organizirane filmske stroke po tem razpisu,
je 30.000,00 EUR.
Najvišji možni znesek za posamezni program organizirane filmske stroke, ki bo sofinanciran na podlagi tega razpisa, znaša
15.000,00 EUR.
Razliko med predračunsko vrednostjo
programa, sofinanciranega po tem razpisu
ter deležem agencije zagotovi prijavitelj.
Sredstva morajo biti porabljena najkasneje v roku enega leta od dneva podpisa
pogodbe z izbranimi prijavitelji.
7. Upravičeni stroški:
Agencija bo stroške sofinanciranih programov organizirane stroke krila skladno
s Pravilnikom Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije
o upravičenih stroških sofinanciranih projektov (Uradni list RS, št. 60/11).
Agencija sofinancira programe po tem
razpisu največ do 50 odstotkov vseh izkazanih upravičenih stroškov.
Prijavitelj, ki je pridobil proračunska sredstva drugega sklada s področja avdiovizualnih medijev, ki jih sofinancira Republika
Slovenija, ne sme s sredstvi agencije kriti
istih stroškov kot jih je kril s sredstvi, ki jih je
pridobil na drugem skladu s področja avdiovizualnih medijev, ki jih sofinancira Republika Slovenija.
8. Ta razpis se prične z dnem 26. 8. 2011
in se zaključi z dnem 26. 9. 2011.
9. Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa;
– prijavni obrazec z izjavami;
– obrazca za finančni načrt in predračun
programa;
– seznam ostalih obveznih prilog iz
5. točke tega razpisa.
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v razpisnem roku dvignejo v tajništvu
v poslovnem času agencije (Miklošičeva
c. 38/V, 1000 Ljubljana). Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani
agencije http://www.film-center.si v zavihku
javni natečaji.
10. Oddaja in dostava vlog: vloge v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – javni razpis za sofinanciranje programov or-
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ganizirane stroke«, se posamično za vsak
program posebej lahko izročijo na sedežu
agencije, pošljejo priporočeno po pošti ali
preko osebe, ki opravlja posredovanje vlog
kot svojo dejavnost. Vsaka prispela vloga
ter njene morebitne dopolnitve se evidentirajo kot ena zadeva. Prijavitelj mora oddati
en izvod popolne vloge, ki mora biti na za
to predvidenih mestih podpisana in žigosana. V ovojnici mora prijavitelj priložiti tudi en
izvod popolne vloge v elektronski obliki v pdf
formatu na CD ali DVD nosilcu. Elektronska
kopija mora biti istovetna pisnemu izvirniku
vloge (podpisane in žigosane strani morajo
biti skenirane). Uradna oseba agencije, ki
sprejema vloge, prispele na ta razpis, na
vsaki vlogi jasno označi datum prejema. Na
enak način evidentira tudi vsako dopolnitev
oziroma spremembo vloge.
11. Odpiranje vlog:
Vloge, prispele na ta razpis, odpre komisija za odpiranje vlog, ki jo izmed zaposlenih na agenciji imenuje direktor. Komisijo
sestavljajo trije člani. Odpiranju vlog sme
prisostvovati predstavnik prijavitelja, čigar
projekt kandidira za sredstva agencije na
podlagi tega razpisa.
Komisija za odpiranje vlog za vse popolne in pravočasne vloge upravičenih oseb
(v nadaljnjem besedilu: ustrezne vloge)
pripravi skupno poročilo in ga skupaj z vlogami preda pristojnemu uslužbencu. Poročilo vsebuje šifro vloge, podatke o prijavitelju in naslov projekta organizirane filmske
stroke.
Vloge, ki ne bodo oddane pravočasno
in/ali jih ne bo vložila upravičena oseba,
bodo zavržene.
Upravičena oseba je tista oseba, katere
vloga izpolnjuje pogoje, določene v 3. točki tega razpisa. Izpolnjevanje pogojev se
ugotavlja na podlagi vloge, njenih prilog in
podatkov iz uradnih evidenc ter pridobitvi
podatkov od Ministrstva za kulturo in Filmskega studia Viba film Ljubljana.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ni v celoti
izpolnjena ali ne vsebuje vseh obveznih prilog, ki jih zahtevata besedilo tega razpisa in
besedilo razpisne dokumentacije.
V primeru, da je pravočasna vloga upravičene osebe formalno nepopolna, bo agencija pozvala prijavitelja na dopolnitev vloge,
z rokom petih dni od prejema poziva k dopolnitvi. Vloge, ki ne bodo pravočasno in/ali
v celoti dopolnjene, bodo zavržene.
Vloge, ki ne bodo skladne s 1. točko tega
razpisa, se zavrnejo.
Odpiranje prispelih vlog na ta razpis bo
potekalo v prostorih agencije najpozneje 7
delovnih dni po končanem razpisnem roku.
Datum odpiranja vlog iz prejšnjega stavka tega odstavka bo objavljen na spletni
strani agencije, najpozneje 2 dni pred odpiranjem.
12. Ocenjevanje in odločanje:
Strokovno presojo in ocenjevanje vseh
ustreznih vlog izvede pristojna SPK.
SPK bo na podlagi ocen in razpoložljivih
sredstev izdelala predlog sofinanciranih programov organizirane filmske stroke.
Po pridobitvi poročila SPK, direktor v roku
osmih dni povabi prijavitelje programov, ki
jih je pristojna SPK predlagala v sofinanciranje, na usklajevanje finančnih, časovnih in
vseh drugih modalitet izvedbe prijavljenega
programa.
Neizbranim prijaviteljem izda direktor odločbo najkasneje v roku 30 dni po pridobitvi
poročila.

Če se prijavitelj vabilu na izvedbeno
usklajevanje iz tretjega odstavka te točke
ne odzove ali če finančnih, časovnih in vseh
drugih modalitet izvedbe programov ni mogoče uskladiti, se šteje, da je prijavitelj odstopil od zahteve za sofinanciranje prijavljenega programa na tem razpisu, na kar mora
agencija prijavitelja v vabilu opozoriti.
O sofinanciranju prijavljenih programov
odloča direktor na podlagi mnenj in obrazloženih ocen o prijavljenih programih, podanih s strani pristojne SPK, razpoložljivih
sredstev in poslovno-programskega načrta
dela, zanesljivosti izpolnjevanja obveznosti
prijavitelja do agencije (in Filmskega sklada Republike Slovenije kot njenega pravnega predhodnika) po poprej sklenjenih
pogodbah. Pri odločitvi mora direktor upoštevati tudi izvedljivost programov glede na
finančni načrt in predračun prijavljenega
programa.
Ko se izvedbena usklajevanja končajo,
direktor izda odločbe o sofinanciranju izbranih programov.
13. Možnost pritožbe: prijavitelj lahko
v roku 15 dni od dneva vročitve odločbe
iz prejšnje točke tega razpisa o (ne)izbiri
vloži pritožbo. O pritožbi odloča ministrstvo,
pristojno za kulturo. Pritožba se vloži pisno,
priporočeno po pošti ali ustno na zapisnik pri
agenciji. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji. Predmet
pritožbe ne morejo biti pogoji razpisa, niti
merila za ocenjevanje vlog.
14. Sklenitev pogodbe:
Agencija bo na podlagi dokončne odločbe s prijavitelji, katerih programi so bili
sprejeti v sofinanciranje, sklenila pogodbo
o sofinanciranju.
Pred sklenitvijo pogodbe direktor agencije povabi izbranega prijavitelja programa
na uskladitev tistih določb pogodbe, ki jih je
treba prilagoditi posebnostim posameznega
programa. O usklajevanju se sestavi zapisnik, ki ga podpišeta izbrani prijavitelj programa in direktor agencije.
Če se izbrani prijavitelj programa vabilu
na usklajevanje ne odzove ali, če ni mogoče
uskladiti besedila predlagane pogodbe, se
šteje, da je odstopil od zahteve za sklenitev
pogodbe, na kar ga mora agencija v vabilu predhodno opozoriti.
15. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in merili tega
razpisa.
16. Pristojni delavec za dajanje informacij in pojasnil: Lidija Zajec, strokovna
sodelavka II, lidija.zajec@film-center.si,
(tel. 01/234-32-00).
Slovenski filmski center,
javna agencija Republike Slovenije
Št. 407-189/2011
Ob-4381/11
Na podlagi Pravilnika o spodbujanju podjetništva v Občini Brežice (Uradni list RS,
št. 39/07, 62/11), Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2011 (Uradni list RS, št.
14/11) in priglasitvijo sheme državne pomoči
št. M001-5880173-2011 pri Ministrstvu za
finance, objavlja Občina Brežice
javni razpis
za pospeševanje razvoja podjetništva
v Občini Brežice za leto 2011
1. Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa je:
A. Sofinanciranje investicij (v nadaljevanju namen A).
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B. Sofinanciranje stroškov odpiranja novih delovnih mest, povezanih z investicijo (v
nadaljevanju namen B).
C. Sofinanciranje stroškov povezanih
z udeležbo podjetnikov na sejmih za predstavitev inovativnih proizvodov in storitev.
2. Razpoložljiva sredstva
Skupna višina razpoložljivih sredstev je
130.000 EUR (postavka 4770 – sredstva za
vzpodbujanje podjetništva).
Namen A: 105.000 EUR.
Namen B: 20.000 EUR.
Namen C: 5.000 EUR.
Kolikor je upravičenih vlog več kot je razpoložljivih sredstev, se dodeljena sredstva
linearrno zmanjšajo vsem upravičencem.
3. Pogoji za pridobitev sredstev in upravičeni nameni
Namen A:
Sredstva se dodelijo za začetne investicije. To so investicije v osnovna sredstva
za ustanovitev novega ali razširitev obstoječega obrata, spremembe proizvodnega
procesa ali proizvoda v obstoječem obratu
(s pomočjo racionalizacije, diverzifikacije ali
modernizacije) in investicije v osnovna sredstva kot nakup podjetja, ki je prenehalo delovati ali bi drugače prenehalo delovati.
Naložbe v nakup opreme, drugih osnovnih sredstev in nakup nematerialnih investicij.
Investiranje v nakup nove proizvodne in
storitvene opreme in nakup nematerialnih
pravic (patenti, licence), zaradi ustanovitve
novega podjetja, širitve obstoječe dejavnosti ali zaradi uvajanja novega proizvodnega
oziroma storitvenega programa (bolj produktivne, racionalnejše, energetsko varčne
in ekološko varnejše tehnologije; izboljševanje kakovosti proizvodov in storitev).
Sofinancira se investicije v obdobju od
poteka prejšnjega razpisnega roka (16. 9.
2010) do zadnjega datuma, ki je določen
za oddajo vlog (15. 9. 2011) – začetne investicije – opredeljene v prejšnjem odstavku
(sofinancira se investicije v stroje in opremo,
izključene so investicije v nepremičnine).
Upoštevajo se le stalna sredstva, ne drobni
inventar. Upoštevajo se računi brez DDV.
Intenzivnost pomoči: Zgornja meja intenzivnosti pomoči je 55% upravičenih stroškov
posameznega projekta investicije. Kolikor
se mikro ali majhna družba nahaja v regiji,
upravičeni do regionalne pomoči, je dovoljena zgornja meja intenzivnosti pomoči po
regionalni karti (40%), ki se zviša za 15 odstotnih točk (3. člen Pravilnika o spodbujanju
podjetništva v Občini Brežice) in tako znese
zgornja meja intenzivnosti pomoči 55%.
Investicija se mora v regiji ohraniti 5 let
in prejemnik pomoči prispevati najmanj 25%
lastnih sredstev za investicijo. Pri dodelitvi
pomoči se ne sme preseči zgornja meja
intenzivnosti ne glede na to, iz katerih virov
(sredstva občinskega proračuna, državnega
proračuna ali mednarodnih virov) je pomoč
dodeljena.
Posamezen vlagatelj lahko prijavi maksimalno vrednost investicije v višini
85.000,00 EUR (brez DDV), kolikor prijavi
večjo vrednost, se bo upoštevala upravičena maksimalna vrednost investicije po tem
razpisu.
Posamezen vlagatelj lahko prijavi minimalno vrednost investicije v višini
4.200,00 EUR (brez DDV), kolikor prijavi
manjšo vrednost, ni upravičen do sredstev
po tem razpisu.
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Investicija v stroje in opremo je lahko
sestavljena iz več računov, vendar mora
skupna vrednost te investicije presegati
4.200,00 EUR (brez DDV), pri tem mora
biti vrednost posameznega računa najmanj
500,00 EUR (brez DDV).
V primeru leasinga se kot skupna višina
investicije šteje celoten znesek predmeta
leasing pogodbe, kot upravičen strošek za
dodelitev subvencije pa se štejejo dejansko
plačani obroki, za katere mora vlagatelj priložiti dokazila o plačilu.
Sofinanciranje začetnih investicij lahko
maksimalno znaša največ 25% vrednosti
investicije.
Namen B:
Sofinanciranje stroškov novih delovnih
mest, realiziranih v obdobju od 1. 9. 2010
do 30. 8. 2011. Posamezno mikro ali majhno podjetje lahko prijavi največ 5 delovnih
mest. V primeru, da vlagatelj prijavi več kot
5 novih delovnih mest se upošteva prvih 5
navedenih v vlogi. Za vsako novo odprto
delovno mesto se lahko maksimalno dodeli 200,00 €/ polni mesec nove zaposlitve
v razpisnem obdobju. V primeru zaposlitve
za krajši delovni čas, je vlagatelj upravičen
do sorazmernega deleža subvencije. Upoštevajo se samo pogodbe o zaposlitvi za
najmanj dve leti. Izpolnitev kriterija novih zaposlitev se ugotavlja na osnovi dodatnih zaposlitev v primerjavi s povprečjem preteklih
12 mesecev. Pri tem morajo biti upoštevani
naslednji pogoji:
– delovno mesto mora biti povezano z izvajanjem projekta začetnih investicij,
– investicijski projekt mora voditi k neto
povečanju števila zaposlenih v obratu v primerjavi s povprečjem preteklih dvanajstih
mesecev,
– nova delovna mesta morajo biti ohranjena vsaj 2 leti.
Prijavitelji niso upravičeni do sredstev
za razvoj iz namena B tega razpisa, če so
prejeli pomoč za isto delovno mesto s strani
Zavoda RS za zaposlovanje ali iz drugih
virov.
Namen C:
Sofinanciranje stroškov povezanih z udeležbo podjetnikov na sejmih za predstavitev
inovativnih proizvodov in storitev obdobju od
16. 9. 2010 do 15. 9. 2011. Sofinancirajo se
stroški udeležbe na domačih in tujih sejmih.
Sofinanciranje je lahko do 50% upravičenih
stroškov. Upravičeni stroški so: najem razstavnega prostora, stroški vpisa v razstavni
katalog.
4. Upravičenci
Do sredstev za razvoj so upravičene mikro in majhne družbe ter samostojni podjetniki posamezniki s sedežem v Občini Brežice in krajem investicije na območju Občine
Brežice.
Do sredstev so prav tako upravičena mikro in majhna podjetja ter samostojni podjetniki posamezniki, ki imajo sedež dejavnosti
izven Občine Brežice, kolikor ima poslovno
enoto v Občini Brežice, v kateri zaposluje
najmanj dve tretjini (2/3) oseb za nedoločen
čas iz Občine Brežice (stalno bivališče) in
investira na območju Občine Brežice.
Podjetja morajo izpolnjevati pogoje za
mikro oziroma majhne družbe po Zakonu
o gospodarskih družbah.
Mikro družba je tista družba, ki izpolnjuje
dve od teh meril:
– povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega deset,
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– čisti prihodki od prodaje ne presegajo
2.000.000 EUR, in
– vrednost aktive ne presega
2.000.000 EUR.
Majhna družba je tista, ki izpolnjuje dve
od teh meril:
– povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 50,
– čisti prihodki od prodaje ne presegajo
8.800.000 EUR in
– vrednost aktive ne presega
4.400.000 EUR.
Do sredstev za razvoj so iz tega razpisa
upravičeni tudi samostojni podjetniki posamezniki. Pri njih se vsi pogoji za mikro in
majhne družbe smiselno uporabljajo.
Do sredstev za razvoj so upravičena
podjetja, ki so neodvisna.
Neodvisno podjetje je gospodarska družba, v kateri posamezna gospodarska družba
ali povezana družba, ki ne ustreza pogojem
za mikro, majhne družbe, razpolaga z lastniškimi deleži in glasovalnimi pravicami,
manjšimi od 25%. Meja se lahko prekorači,
če je družba v lasti delniške družbe ali institucionalnih investitorjev in pri tem ne izvaja
aktivne lastniške politike. Pri podjetnikih posameznikih se vsi pogoji za majhna podjetja
smiselno upoštevajo.
Do sredstev so upravičene mikro in
majhne družbe, ki niso navedena v seznamu podjetij, s katerimi se na podlagi določb
Zakona o preprečevanju korupcije ne sme
poslovati (Uradni list RS, št. 43/05).
Do sredstev za razvoj niso upravičene mikro in majhne družbe, ki so v skladu
z Zakonom o finančnem poslovanju podjetij
(Uradni list RS, št. 54/99, 110/99, 97/00,
50/02, 93/02) v prisilni poravnavi, stečaju
ali likvidaciji ali kapitalsko neustrezna, kar
pomeni, da je izguba tekočega leta skupaj
s prenesenimi izgubami dosegla polovico
osnovnega kapitala družbe.
Sredstva bodo dodeljena upravičencem
po pravilu de minimis, kar pomeni da skupni
znesek pomoči dodeljen istemu upravičencu
ne bo presegel 200.000 EUR v obdobju treh
let od zadnjega prejema takšne pomoči, ne
glede na obliko ali namen pomoči (v primeru
podjetij, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, znaša zgornja dovoljena meja pomoči
100.000 EUR).
Do finančnih spodbud ne morejo biti
upravičena podjetja, ki v skladu s Standardno klasifikacijo dejavnosti delujejo na naslednjih področjih:
področje kmetijstva – podjetja, ki delujejo
na področju primarne proizvodnje kmetijskih
proizvodov ter predelave in trženja kmetijskih proizvodov,
področje ribištva in ribiških storitev,
področje premogovništva,
oddelek kopenskega prometa – področje
nabave vozil za prevoz tovora v podjetjih, ki
opravljajo cestne prevoze blaga za najem
ali plačilo,
oddelek 61 – vodni promet,
oddelek 62 – zračni promet.
Prav tako ni dovoljeno dodeliti pomoč za
izvozno dejavnost, ki je neposredno povezana z izvoženimi količinami, ustanavljanjem
in delovanjem distribucijske mreže ali z drugimi tekočimi stroški, povezanimi z izvozno
dejavnostjo ter pomoč, ki bi bila pogojena
z uporabo domačega blaga na račun uvoženega.
Posamezni vlagatelj se lahko prijavi na
razpis le z eno vlogo za posamezni na-

men, in sicer za namen A z eno vlogo in za
namen B z eno vlogo.
V primeru, da za določen namen ni dovolj prijav za črpanje celotnega zneska, se
lahko neporabljena kvota sredstev prenese
za drug namen, kjer je več vlog oziroma je
možno ta sredstva razdeliti v skladu z razpisnimi pogoji.
Sredstva za pospeševanje razvoja podjetništva v Občini Brežice se na podlagi tega
razpisa dodeljujejo glede na vrsto intervencij
kot nepovratna sredstva in jih je možno dodeliti v primeru, kadar te predstavljajo potrebno vzpodbudo za izvedbo zastavljenega namena. Dodelijo se lahko le, če imajo
stimulativni učinek in niso namenjena samo
zniževanju stroškov podjetja.
Po pregledu prispelih vlog na javni razpis
in pred dodelitvijo sredstev upravičencem,
se opravi ogled določenih prijavljenih investicij pri upravičencih s strani članov komisije.
6. Izjava o zaupnosti dokumentacije
Dokumentacija, ki bo prispela na razpis,
je zaupne narave in bo uporabljena izključno v postopku odločanja o dodelitvi sredstev
po tem razpisu.
Člani strokovne komisije se zavežejo, da
bodo podatke varovali kot zaupne in jih uporabili izključno za namene ocenjevanja.
7. Vsebina vloge
Prijava na razpis mora vsebovati:
Za namen A – sofinanciranje začetnih
investicij
1. Osnovni podatki prosilca (Obrazec 1);
2. Podatki o investicijskem projektu
(Obrazec 2);
3. Predstavitev investicije, specifikacija in izjava (Obrazec 3);
4. Kopije računov in kopije dokazil
o plačilu, skladno s predloženo specifikacijo
investicije za obdobje od poteka prejšnjega
razpisnega roka do zadnjega datuma, ki je
določen za oddajo vlog;
5. Dokazilo o registraciji samostojnega podjetnika oziroma družbe (ne staro več
kot 3 mesece); za obrtne dejavnosti tudi obrtno dovoljene; priložijo se fotokopije;
6. Potrdilo o plačanih zapadlih davkih in prispevkih (za fizične osebe potrdilo
davčne službe), za pravne osebe BON 2, ki
ne sme biti starejši od 3 mesecev; priložijo
se fotokopije;
7. Izjava o značilnosti začetne investicije (Obrazec 4);
8. Izjava o resničnosti podatkov
(Obrazec 5);
9. Izjava o pridobljenih drugih virih pomoči (Obrazec 6);
10. Izjava v primeru leasinga (Za podjetja/podjetnike, ki so investicijo financirali
z leasingom – Obrazec 7);
11. Izjava o kvoti zaposlenih (Za podjetja/podjetnike, ki nimajo sedeža v Občini
Brežice), priloga – kopija M1/M2 obrazca
za vse zaposlene v poslovni enoti – Obrazec 8);
12. Vzorec pogodbe (parafiran).
Za namen B – sofinanciranje stroškov
odpiranja novih delovnih mest, povezani
z investicijo
1. Osnovni podatki prosilca (Obrazec 1);
2. Dokumentacija, povezana z začetno investicijo, ki dokazuje izvajanje začetne
investicije (eno izmed navedenih: investicijski elaborat, poslovni načrt, kupoprodajna
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pogodba, lokacijsko ali gradbeno dovoljenje,
kopije računov itd.)
3. Dokazilo o registraciji samostojnega podjetnika oziroma družbe (ne staro več
kot 3 mesece); za obrtne dejavnosti tudi obrtno dovoljene; priložijo se fotokopije;
4. Potrdilo o plačanih zapadlih davkih in prispevkih (za fizične osebe potrdilo
davčne službe), za pravne osebe BON 2, ki
ne sme biti starejši od 3 mesecev, priložijo
se fotokopije;
5. Pogodba o zaposlitvi za osebo, ki
je zasedla novo delovno mesto v obdobju
od poteka prejšnjega razpisnega roka do
zadnjega datuma, ki je določen za oddajo
vlog, priložijo se fotokopije;
6. Poimenski seznam zaposlenih pristojnega urada Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za obdobje od 1. 10.
2009.
7. Izjava o značilnosti začetne investicije (Obrazec 4);
8. Izjava o resničnosti podatkov
(Obrazec 5);
9. Izjava o pridobljenih drugih virih pomoči (Obrazec 6);
10. Izjava vlagatelja o povezanosti delovnega mesta z investicijo (Obrazec 9);
11. Vzorec pogodbe (parafiran).
Za namen C – Sofinanciranje stroškov
povezanih z udeležbo podjetnikov na sejmih za predtsvitev inovativnih proizvodov
in storitev
1. Osnovni podatki prosilca (Obrazec 1);
2. Podatki o udeležbi na sejmu (Obrazec 2-C);
3. Predstavitev stroškov udeležbe
na sejmu – specifikacija in izjava (Obrazec
3-C);
4. Kopije računov in kopije dokazil
o plačilu udeležbe na sejmih za obdobje
od poteka prejšnjega razpisnega roka do
zadnjega datuma, ki je določen za oddajo
vlog;
5. Dokazilo o registraciji samostojnega podjetnika oziroma družbe (ne staro več
kot 3 mesece); za obrtne dejavnosti tudi obrtno dovoljene; priložijo se fotokopije;
6. Potrdilo o plačanih zapadlih davkih in prispevkih (za fizične osebe potrdilo
davčne službe), za pravne osebe BON 2, ki
ne sme biti starejši od 3 mesecev; priložijo
se fotokopije;
7. Izjava o resničnosti podatkov
(Obrazec 5);
8. Izjava o pridobljenih drugih virih pomoči (Obrazec 6);
9. Vzorec pogodbe (parafiran).
8. Rok in način prijave: rok za prijavo je
do vključno 15. 9. 2011. Vlogo je potrebno
poslati na naslednji naslov: Občina Brežice,
Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice. Vloge morajo biti v zaprti kuverti in označene
z napisom »Ne odpiraj – Prijava na javni
razpis za dodelitev sredstev iz občinskega
proračuna za razvoj podjetništva-2011« ter
navesti za kateri namen se stranka prijavlja
(Npr. Namen A). Na zadnji strani kuverte je
potrebno navesti naziv in naslov prosilca.
Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju, ki je določeno pri zahtevani dokumentaciji.
9. Izid javnega razpisa: sklep o dodelitvi sredstev za razvoj se posreduje prosilcem najkasneje v roku 15 dni od obravnave vlog. Na sklep o odobritvi sredstev
je možna pritožba v roku 8 dni na župana
Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18, Bre-

žice, vloži pa se na naslov Občina Brežice,
Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice. Po
odobritvi sredstev sklene vsak posameznik
pogodbo z Občino Brežice, v kateri bodo
določene vse medsebojne pravice in obveznosti pogodbenih strank. Upravičenec
bo pozvan k podpisu pogodbe o dodelitvi
sredstev v roku 8 dni od prejema sklepa
in pogodbe. Namensko uporabo sredstev
iz pogodbe preverja strokovna komisija za
obravnavo vlog.
10. Informacije: razpisna dokumentacija
je od dneva objave v Uradnem listu RS do
izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni
strani Občine Brežice www.brezice.si, zainteresirani pa jo lahko dvignejo v času uradnih ur na sedežu Občine Brežice. Dodatne
informacije v zvezi z javnim razpisom posreduje Roman Matjašič, tel. 07/620-55-52.
Občina Brežice
Ob-4382/11
Občina Medvode, Cesta komandanta
Staneta 12, Medvode, na podlagi 44. člena
Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS,
št. 3/07 – UPB-2, 114/06 – ZUTPG, 23/07 –
popr., št. 41/07 – popr., 122/07 – Odl. US:
U-I-11/07-45, 8/09 – ZUPTG, 53/09, 7/10,
56/10, 3/11 in 57/11), 2. in 3. člena Pravilnika o koncesijah na področju socialnega
varstva (Uradni list RS, št. 72/04, 113/08 in
45/11), Pravilnika o standardih in normativih socialno varstvenih storitev (Uradni list
RS, št. 52/95, 2/98, 19/99, 28/99, 127/03,
125/04, 120/05, 2/06, 140/06, 120/07, 45/10
in 28/11), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08 in
5/09), Sklepa o javnem razpisu za podelitev
koncesij za izvajanje storitve pomoč družini
na domu v Občini Medvode, sprejetega na
7. seji Občinskega sveta Občine Medvode
dne 28. 6. 2011 in 54. člena Statuta Občine
Medvode (Uradni list RS, št. 29/06 – uradno
prečiščeno besedilo) objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije
za izvajanje socialnovarstvene storitve
pomoč družini na domu
na območju Občine Medvode
1. Koncedent: Občina Medvode, Cesta
komandanta Staneta 12, 1215 Medvode.
2. Predmet koncesije: Socialnovarstvena storitev pomoč družini na domu (v nadaljnjem besedilu: storitev) za okvirno do
12.000 ur letno z začetkom izvajanja storitve
najkasneje 1. 1. 2012.
3. Opis storitve: Pomoč družini na domu
kot socialna oskrba na domu je namenjena
upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne
in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, če se zaradi starosti ali hude
invalidnosti ne morejo oskrbovati in negovati
sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege
ne zmorejo ali zanju nimajo možnosti. Gre
za različne oblike organizirane praktične pomoči, s katerimi se upravičencem vsaj za
določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu v zavodu, v drugi družini
ali v drugi organizirani obliki.
Storitev se prilagodi potrebam posameznega upravičenca in obsega:
– pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, kamor sodijo: pomoč pri oblačenju ali
slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju,
opravljanju osnovnih življenjskih potreb,
vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih
pripomočkov;
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– pomoč pri ohranjanju socialnih stikov,
kamor sodijo: vzpostavljanje socialne mreže
z okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom,
spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju
in potrebah upravičenca ter priprava upravičenca na institucionalno varstvo;
– gospodinjsko pomoč, kamor sodijo:
osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov
z odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno
vzdrževanje spalnega prostora, prinašanja
enega pripravljenega obroka ali nabava živil
in priprava enega obroka hrane, pomivanje
uporabljene posode.
4. Obseg storitve: V skladu s Sklepom
o javnem razpisu za podelitev koncesij za
izvajanje storitve pomoč družini na domu
v Občini Medvode, sprejetim na 7. seji Občinskega sveta Občine Medvode dne 28. 6.
2011, Občina Medvode razpisuje eno koncesijo za okvirno do 12.000 ur letno.
5. Krajevno območje, za katerega se razpisuje koncesija: Občina Medvode.
6. Uporabniki storitve, za katero se razpisuje koncesija: Upravičenci do socialne
oskrbe na domu so osebe, ki jim preostale psihofizične sposobnosti omogočajo, da
z občasno organizirano pomočjo drugega
ohranjajo zadovoljivo duševno in telesno počutje in lahko funkcionirajo v znanem bivalnem okolju tako, da jim vsaj za določen čas
ni potrebno institucionalno varstvo v zavodu,
v drugi družini ali v drugi organizirani obliki.
Pod pogoji iz prejšnjega odstavka so
upravičenci:
– osebe, stare nad 65 let, ki so zaradi
starosti ali pojavov, ki spremljajo starost,
nesposobne za samostojno življenje,
– osebe s statusom invalida po Zakonu
o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni pristojne komisije
ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogočata
občasno oskrbo na domu,
– druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij,
– kronično bolne in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega
statusa invalida, pa so po oceni pristojnega
centra za socialno delo brez občasne pomoči druge osebe nesposobne za samostojno
življenje,
– hudo bolni otroci ali otroci s težko motnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo
v duševnem razvoju, ki niso vključeni v organizirane oblike varstva.
7. Začetek in čas trajanja koncesije:
Koncesijska dejavnost se bo začela izvajati
v skladu s pogodbenimi določili, najkasneje
1. 1. 2012.
Koncesija se podeli za določen čas 10 let
z možnostjo podaljšanja.
Koncesija se pod pogoji in na način, ki ga
določa Pravilnik o koncesijah na področju
socialnega varstva, na predlog koncesionarja lahko podaljša, vendar največ za čas,
za katerega je bila sklenjena koncesijska
pogodba.
8. Viri financiranja storitve: storitev se
financira v skladu z Zakonom o socialnem
varstvu.
9. Način določitve cene storitve: ceno
storitve ponudnik oblikuje v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen
socialno varstvenih storitev.
Ceno storitve določi organ upravljanja
koncesionarja, ki mora pred začetkom izvajanja storitve k ceni pridobiti soglasje kon-
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cedenta. Izbranim ponudnikom bo organ,
pristojen za podelitev koncesije v odločbi
o podelitvi koncesije določil rok za predložitev vloge za izdajo soglasja k ceni.
10. Delovna razmerja zaposlenih: delovna razmerja zaposlenih pri koncesionarju,
se urejajo v skladu s kolektivnimi pogodbami, zakoni in drugimi akti, ki veljajo za
zaposlene v javnih zavodih s področja socialnega varstva.
11. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik: na javni razpis se lahko prijavijo pravne ali fizične osebe, ki v skladu s 7. členom
Pravilnika o koncesijah na področju socialnega varstva izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da je pravna oseba v Republiki Sloveniji registrirana za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet koncesije, oziroma da je podružnica tuje pravne osebe za opravljanje
te dejavnosti vpisana v register v Republiki
Sloveniji ali, da je fizična oseba, ki je v Republiki Sloveniji registrirana za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet koncesije,
– da izpolnjuje pogoje glede kadrov in
druge pogoje, kot jih določajo zakon in na
njegovi podlagi izdani izvršilni predpisi za
opravljanje storitve,
– da ima izdelan podroben program dela
izvajanja storitve,
– da zagotavlja kakovostno izvajanje
storitve,
– da izkazuje finančno in poslovno sposobnost.
Dodatni pogoji, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik:
– ponudnik, ki je do sedaj že izvajal storitev, je le-to izvajal v skladu z zakonskimi in
podzakonski predpisi in pri njem Socialna
inšpekcija ni ugotovila nepravilnosti,
– v izračunu cene storitve mora biti povprečno mesečno število efektivnih ur na
oskrbovalko oziroma oskrbovalca v posameznem letu najmanj 105,
– v primeru podelitve koncesije na tem
javnem razpisu bo storitev opravljal v obsegu okvirno 12.000 ur na leto,
– v primeru podelitve koncesije na tem
javnem razpisu bo koncesijsko dejavnost
(lahko v zmanjšanem obsegu) začel izvajati
v letu 2012, celoten obseg storitve iz svoje
ponudbe pa najkasneje v letu 2013,
– v primeru podelitve koncesije na tem
javnem razpisu bo koncesijsko dejavnost
opravljal tudi ob sobotah, nedeljah in praznikih,
– v primeru podelitve koncesije na tem
javnem razpisu bo v redno delovno razmerje
za nedoločen čas prevzel 9 zaposlenih neposrednih izvajalk, ki so zaposlene pri dosedanjem izvajalcu te storitve v Občini Medvode,
Centru za socialno delo Ljubljana Šiška.
12. Izjave, potrdila in dokazila, ki jih morajo ponudniki predložiti kot dokazilo o izpolnjevanju pogojev: ponudniki, ki se prijavljajo
na javni razpis, morajo v skladu z 8. in 9. členom Pravilnika o koncesijah na področju socialnega varstva predložiti naslednje izjave,
potrdila in dokazila o izpolnjevanju pogojev
in popolnosti ponudbe:
12.1. izjavo, da je pravna oziroma fizična
oseba registrirana pri pristojnem organu Republike Slovenije za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet razpisane koncesije,
12.2. izjavo, da se strinja z razpisanimi pogoji in da dovoljuje, da se za namen
tega javnega razpisa uporabljajo podatki,
ki so razvidni iz dokumentacije, ki jo vodi
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, in da se po potrebi preverijo tudi pri
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pristojnem organu Republike Slovenije za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisane koncesije,
12.3. izjavo o plačilu izdelave mnenja
socialne zbornice,
12.4. organizacijsko shemo s prikazanim
številom in strukturo predvidenih zaposlenih, s podatki o njihovi izobrazbi ter svojo
in njihove izjave, iz katerih je razvidno, da
jih bo oziroma se bodo zaposlili pri koncesionarju ali organizacijsko shemo s prikazanimi predvidenimi zaposlenimi in pogoji, ki
jih morajo izpolnjevati ter izjavo ponudnika,
da bo z začetkom izvajanja storitve zaposlil
devet izvajalk neposredne oskrbe dosedanjega izvajalca te storitve,
12.5. projekcijo finančnega poslovanja
za petletno obdobje z izkazom denarnih tokov v skladu s Slovenskim računovodskim
standardom 26 po različici I,
12.6. izračun cene za socialnovarstveno storitev, oblikovan po metodologiji za
oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev
oziroma izračun cene za socialnovarstveno
storitev, na obrazcih iz Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih
storitev,
12.7. izjavo, da bo ponudnik ob začetku izvajanja dejavnosti ponujeno ceno iz
prejšnje alineje uskladil največ v višini stopnje rasti elementov cene, oziroma zaradi
upoštevanja morebitnih sprememb veljavne
zakonodaje, ki bi imela vpliv na elemente
cene,
12.8. program dela izvajanja storitve.
Finančno in poslovno sposobnost ponudnik izkazuje tako, da prijavi priloži naslednja dokazila:
12.9. letne računovodske izkaze za obdobje zadnjih 3 let.
V primeru, da ponudnik posluje manj kot
eno leto in da skladno s predpisi, ki urejajo
pripravo in oddajo letnih računovodskih izkazov do poteka dneva zaključka zbiranja
ponudb ni zavezan k oddaji letnih računovodskih izkazov, teh ponudniku ni potrebno predložiti.
Če je ponudnik v letu pred prijavo na razpis posloval z izgubo ali da izkazuje izgubo
iz preteklih let v zadnjem izkazu bilance
stanja, mora pred potekom roka za prijavo
na razpis priložiti dokazilo, da je navedena
izguba pokrita (sklep organa upravljanja in
listinski dokaz o pokritju in viru sredstev za
pokritje izgube).
12.10. bonitetno informacijo AJPES-a,
12.11. izjavo ponudnika o njegovi poslovni ustreznosti,
12.12. izjavo, da so vsi navedeni podatki
v ponudbi točni in resnični,
12.13. izjavo o izvedbi obsega koncesijske dejavnosti,
12.14. izjavo o predvidenem začetku
opravljanja koncesijske dejavnosti,
12.15. izjavo o dosedanjem izvajanju
storitve pomoč družini na domu,
12.16. izjavo o ponudbi drugih storitev
socialnega servisa.
Če ponudnik storitve do sedaj še ni izvajal, mu potrdila in izjav pod zaporednimi
številkami 12.9., 12.10. in 12.15. ni potrebno predložiti.
13. Rok in način prijave na javni razpis:
Ponudnik mora svojo ponudbo na javni razpis poslati v zaprti ovojnici na naslov Občina
Medvode, Cesta komandanta Staneta 12,
1215 Medvode s pripisom »Prijava na Javni
razpis za podelitev koncesije za izvajanje
socialnovarstvene storitve pomoč družini na

domu na območju Občine Medvode – ne
odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti
napisan naziv in točen naslov ponudnika.
Šteje se, da je ponudba pravočasna, če
je bila oddana izključno po pošti s priporočeno pošiljko najkasneje v 30 dneh od objave
razpisa v Uradnem listu RS. Rok za oddajo
začne teči naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Ponudnik lahko ponudbo dopolnjuje oziroma spreminja do preteka razpisnega roka,
kasneje pa ne več. Vse dopolnitve ponudbe
morajo biti predložene v roku in na način,
kot to velja za ponudbe in z dodatno oznako
»Dopolnitev ponudbe«.
Organ, pristojen za podelitev koncesije,
bo s sklepom zavrgel:
– nepravočasne ponudbe in/ali dopolnitve ponudb,
– nepravilne ponudbe in/ali dopolnitve
ponudb,
– nepopolne ponudbe in/ali dopolnitve
ponudb,
– ponudbe in/ali dopolnitve ponudb, ki
ne ustrezajo dodatnim pravilom pri oddaji
ponudbe iz točke II.1.4. Navodil za izdelavo
ponudbe,
– ponudbe in/ali dopolnitve ponudb, ki
niso podane za krajevno območje, določeno
v tem javnem razpisu.
14. Odpiranje ponudb: odpiranje ponudb
bo dne 29. 9. 2011 ob 9. uri, v prostorih Občine Medvode, Cesta komandanta Staneta
12, Medvode.
15. Merila in kriteriji za izbiro ponudnikov:
Koncedent bo pri izbiri ponudnikov uporabil
naslednja merila in kriterije:
1. cena storitve, izražena za eno
efektivno uro: največ 50 točk,
2. čas dosedanjega izvajanja storitve: največ 10 točk,
3. ponudba drugih storitev socialnega servisa: največ 5 točk.
Izbran bo tisti ponudnik, ki bo v skladu
z navedenimi merili in kriteriji zbral višje
število točk v primerjavi z ostalimi ponudniki.
Ob enakem številu točk bo o izbiri koncesionarja odločil žreb.
Ob prijavi na razpis veljajo predpisi, ki so
veljali na dan objave razpisa. Vse morebitne
spremembe veljavnih predpisov v odprtem
roku razpisa ne smejo vplivati na pripravo
dokumentacije ponudnikov.
16. Obvestilo o izboru ponudnikov: Organ, pristojen za podelitev koncesije, bo na
podlagi predloga razpisne komisije o podelitvi koncesije odločil z odločbo, v kateri
bo določil tudi rok za podpis koncesijske
pogodbe.
Organ, pristojen za podelitev koncesije,
je Oddelek za družbene dejavnosti Občine
Medvode. Organ, pooblaščen za sklenitev
koncesijske pogodbe, je župan Občine Medvode.
17. Razpisna dokumentacija in dodatne
informacije:
Razpisna dokumentacija je dosegljiva:
– na spletni strani Občine Medvode
(www.medvode.si) in
– v tajništvu Občine Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, Medvode:
– v ponedeljek od 8. do 11. in od 13.
do 15. ure;
– v sredo od 8. do 11. in od 13. do
16.30 ure in
– v petek od 8. do 12. ure.
Razpisna dokumentacija zajema:
– besedilo javnega razpisa,
– navodila za izdelavo ponudbe,
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– zahtevane sestavine ponudbe (izjave,
potrdila, dokazila),
– opis podrobnejših meril in kriterijev za
izbiro,
– osnutek koncesijske pogodbe.
Dodatne informacije o javnem razpisu
je mogoče dobiti po tel. 01/361-95-25 (Tatjana Komac) in 01/361-95-43 (Sonja Rifel)
izključno v času uradnih ur:
– v ponedeljek od 8. do 11. in od 13. do
15. ure;
– v sredo od 8. do 11. in od 13. do 16.30
ure in
– v petek od 8. do 12. ure.
Občina Medvode
Št. 360-5/2011-7-(4601-4150) Ob-4438/11
Na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS,
št. 32/93, 30/98, 127/06, 38/10 in 57/11),
Zakona o javno zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) in 11. člena Odloka
o načinu izvajanja gospodarske javne službe za dobavo toplote in hladu iz kotlovnice
na plin s soproizvodnjo toplote in elektrike,
hladilnim agregatom ter namestitev drugih
alternativnih virov energije za proizvodnjo
električne energije v objektu Mestne občine
Kranj (Uradni list RS, št. 42/11) Mestna občina Kranj objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje
gospodarske javne službe za dobavo
toplote in hladu iz kotlovnice na plin
s soproizvodnjo toplote in elektrike,
hladilnim agregatom ter namestitev
drugih alternativnih virov energije
za proizvodnjo električne energije
v objektu Mestne občine Kranj
1. Podatki o naročniku/koncendentu: Mestna občina Kranj, Slovenski trg
1, 4000 Kranj, tel. 04/237-31-49, dodatna
04/237-31-10, telefaks 04/237-31-14, marko.hocevar@kranj.si; zdenka.kogej@kranj.si;
http://www.kranj.si/.
2. Podatki o objavi koncesijskega akta:
Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe za dobavo toplote in hladu iz
kotlovnice na plin s soproizvodnjo toplote
in elektrike, hladilnim agregatom ter namestitev drugih alternativnih virov energije
za proizvodnjo električne energije v objektu Mestne občine Kranj (Uradni list RS,
št. 42/11).
3. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je podelitev
koncesije za izvajanje gospodarske javne
službe za dobavo toplote in hladu iz kotlovnice na plin s soproizvodnjo toplote in elektrike, hladilnim agregatom ter namestitev
drugih alternativnih virov energije za pro
izvodnjo električne energije v objektu Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1, Kranj,
parcelna št. 280/2, k.o. Kranj ter namestitev
drugih alternativnih virov energije za pro
izvodnjo električne energije ter izvajanje
drugih storitev, ki jih določajo zakon, podzakonski predpisi, ki urejajo naloge, ki se
izvajajo v okviru javne službe, kvalitativni

in tehnični standardi izvajanja javne službe, Odlok o načinu izvajanja gospodarske
javne službe za dobavo toplote in hladu iz
kotlovnice na plin s soproizvodnjo toplote in
elektrike, hladilnim agregatom ter namestitev drugih alternativnih virov energije za pro
izvodnjo električne energije v objektu Mestne občine Kranj, razpisna dokumentacija
in koncesijska pogodba.
Variantne in opcijske ponudbe niso dovoljene. V primeru, če naročnik prejme variantne ali opcijske ponudbe, bo le-te zavrnil iz nadaljnjega postopka ocenjevanja kot
nepopolne.
4. Začetek in čas trajanja koncesij: koncesija se podeli za obdobje 15 let v skladu
z Odlokom o načinu izvajanja gospodarske
javne službe za dobavo toplote in hladu
iz kotlovnice na plin s soproizvodnjo toplote in elektrike, hladilnim agregatom ter namestitev drugih alternativnih virov energije
za proizvodnjo električne energije v objektu Mestne občine Kranj (Uradni list RS,
št. 42/11).
5. Postopek izbire koncesionarja
V imenu naročnika bo odločbo o izbiri koncesionarja za podelitev koncesije za
izvajanje gospodarske javne službe za dobavo toplote in hladu iz kotlovnice na plin
s soproizvodnjo toplote in elektrike, hladilnim
agregatom ter namestitev drugih alternativnih virov energije za proizvodnjo električne
energije v objektu Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 42/11) izdala občinska uprava
Mestne občine Kranj v skladu z 207. členom
Zakona o splošnem upravnem postopku
(Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08,
47/09 – odl. US, 48/09 – popr. in 8/10).
Razpisna dokumentacija za javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe za dobavo toplote in
hladu iz kotlovnice na plin s soproizvodnjo
toplote in elektrike, hladilnim agregatom ter
namestitev drugih alternativnih virov energije za proizvodnjo električne energije v objektu Mestne občine Kranj (Uradni list RS,
št. 42/11) je objavljena na spletnih straneh
Mestne občine Kranj http://www.kranj.si/.
6. Pogoji in način izpolnjevanja pogojev
Kot ponudnik lahko na razpisu konkurira
vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet razpisa. Na
razpisu lahko konkurira tudi konzorcij pravnih in fizičnih oseb, ki skupaj izpolnjujejo
pogoje oziroma so registrirani za dejavnost,
ki je predmet razpisa.
Pogoji so natančno navedeni v razpisni
dokumentaciji, ponudnik mora ponudbi priložiti dokumente, zahtevane v razpisni dokumentaciji. Ponudbe morajo biti pripravljene
v skladu z razpisno dokumentacijo.
7. Merila za izbor koncesionarja
Naročnik/koncedent bo ob izpolnjevanju
pogojev in zahtev iz razpisne dokumentacije
za izvajanje razpisane gospodarske javne
službe izbral enega koncesionarja ali skupino ponudnikov – skupna ponudba.
Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil ekonomsko najugodnejšo ponudbo, skladno
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z merili, ki izhajajo iz razpisne dokumentacije.
8. Jezik, v katerem mora ponudnik izdelati ponudbo: ponudba in ostali dokumenti
vezani na predmetni razpis morajo biti v slovenskem jeziku. Tehnična dokumentacija je
lahko predložena v angleškem ali nemškem
jeziku, pri čemer ima naročnik pridržano pravico, da ponudnika pozove k predložitvi uradnega prevoda v slovenski jezik.
9. Način zavarovanja resnosti ponudbe: ponudnik mora prijavi predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini
10.000,00 EUR, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
10. Kraj, čas in plačilni pogoji za dvig razpisne dokumentacije: razpisna dokumentacija je brezplačna in je dosegljiva na spletni
strani naročnika http://www.kranj.si/
11. Kraj in rok za predložitev ponudb
Ponudbe morajo do roka za oddajo ponudb prispeti na naslov naročnika: Mestna
občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj.
Končni rok za oddajo prijav 15. 9. 2011
do 10. ure.
Ponudbe morajo ne glede na način
dostave (osebno ali po pošti) do vložišča
prispeti do zgoraj navedenega roka, sicer
bodo štele za prepozno prejete (prejemna
teorija).
Pred potekom roka za oddajo ponudb lahko ponudnik v pisni obliki kadarkoli spremeni
ali umakne že oddano ponudbo. Po izteku
roka za oddajo ponudb, ponudniki ne morejo
več spreminjati ali umikati ponudbe.
Vsaka sprememba ali umik ponudbe
mora biti dostavljena na način določen v razpisni dokumentaciji. Na pošiljki mora biti jasno označeno, da gre za umik (ponudnik
na ovojnico napiše »Umik ponudbe« in ime
javnega naročila) ali spremembo ponudbe
(ponudnik na ovojnico napiše »Sprememba
ponudbe« in ime javnega naročila). V spremenjeni ponudbi mora biti jasno navedeno,
kateri del ponudbe se spreminja in kateri del
ponudbe ostaja nespremenjen.
12. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb
bo potekalo na sedežu naročnika Mestne
občine Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj,
dne je 15. 9. 2011 ob 11. uri.
13. Odgovorne osebe za dajanje informacij
Ponudniki lahko zastavijo vprašanja
v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi
elementi javnega naročila pisno na naslov
naročnika ali preko elektronske pošte na
naslov marko.hocevar@kranj.si; zdenka.kogej@kranj.si;
Skrajni rok za postavitev vprašanj v zvezi
s razpisom je 8 dni pred rokom za oddajo
ponudb do 10. ure. Naročnik bo podal pojasnila navezujoča se na zastavljena vprašanja najkasneje 6 dni pred rokom za oddajo
ponudb, odgovori bodo objavljeni na spletni
stran naročnika.
Podana pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo ali postopkom postanejo sestavni del razpisne dokumentacije.
Mestna občina Kranj
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Javne dražbe
Št. 478-391/2011
Popravek

Ob-4453/11

Na podlagi 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01
in 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06,
39/08) v povezavi s 15. točko javne dražbe
za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Koper, ki je bila objavljena v Uradnem
listu RS, št. 65/11, dne 19. 8. 2011 izdajam
naslednji popravek objave:
1. V javni dražbi za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Koper, ki je bila
objavljena v Uradnem listu RS, št. 65/11
z dne 19. 8. 2011 se 15. točka 2. poglavja –
opis predmeta prodaje popravi tako, da se
črta parc. št. 1499/3, k.o. Koper in se le-ta
nadomesti s parc. št. 1449/3, k.o. Koper.
Ustrezno se popravi tudi deveti in dvajseti odstavek 5. poglavja – pogoji prodaje.
2. Ta popravek velja takoj.
Mestna občina Koper
Ob-4401/11
Stanovanjsko podjetje podjetje za gospodarjenje z objekti d.o.o., Ravne na Koroškem, Ob Suhi 19, po pooblastilu lastnika
nepremičnin Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada, Ljubljana,
Poljanska cesta 31, razpisuje

ki

javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Predmet javne dražbe in izklicna cena
Vrstne hiše na Petelinjskem hribu v Piv-

1. Vrstna hiša z oznako 1-A na naslovu
Pivka, Kettejeva ulica 30, ki stoji na parc.
št. 1195/50, k.o. 2501-Petelinje, z ident.
št. 2501-941-1, s stanovanjsko površino,
v izmeri 126,87 m2. Hiši pripada tudi zemljišče, v izmeri 266,00 m2.
Izklicna cena: 144.004,65 EUR, ki vključuje 8,5% davek na dodano vrednost.
2. Vrstna hiša z oznako 1-B na naslovu
Pivka, Kettejeva ulica 28, ki stoji na parc.
št. 1195/49, k.o. 2501-Petelinje, z ident.
št. 2501-940-1, s stanovanjsko površino,
v izmeri 124,26 m2. Hiši pripada tudi zemljišče, v izmeri 102,00 m2.
Izklicna cena: 124.762,41 EUR, ki vključuje 8,5% davek na dodano vrednost.
3. Vrstna hiša z oznako 1-C na naslovu
Pivka, Kettejeva ulica 26, ki stoji na parc.
št. 1195/48, k.o. 2501-Petelinje, z ident.
št. 2501-939-1, s stanovanjsko površino,
v izmeri 126,35 m2. Hiši pripada tudi zemljišče, v izmeri 266,00 m2.
Izklicna cena: 155.991,69 EUR, ki vključuje 8,5% davek na dodano vrednost.
4. Vrstna hiša z oznako 2-A na naslovu
Pivka, Vilharjeva ulica 32, ki stoji na parc.
št. 1195/53, k.o. 2501-Petelinje, z ident.
št. 2501-942-1, s stanovanjsko površino,
v izmeri 125,41 m2. Hiši pripada tudi zemljišče, v izmeri 144,00 m2.
Izklicna cena: 133.902,19 EUR, ki vključuje 8,5% davek na dodano vrednost.
5. Vrstna hiša z oznako 2-B na naslovu
Pivka, Vilharjeva ulica 30, ki stoji na parc.
št. 1195/67, k.o. 2501-Petelinje, z ident.
št. 2501-951-1, s stanovanjsko površino,

v izmeri 125,30 m2. Hiši pripada tudi zemljišče, v izmeri 296,00 m2.
Izklicna cena: 133.902,19 EUR, ki vključuje 8,5% davek na dodano vrednost.
6. Vrstna hiša z oznako 3-A na naslovu
Pivka, Kettejeva ulica 24, ki stoji na parc.
št. 1195/47, k.o. 2501-Petelinje, z ident.
št. 2501-938-1, s stanovanjsko površino,
v izmeri 126,24 m2. Hiši pripada tudi zemljišče, v izmeri 270,00 m2.
Izklicna cena: 144.735,54 EUR, ki vključuje 8,5% davek na dodano vrednost.
7. Vrstna hiša z oznako 3-B na naslovu
Pivka, Kettejeva ulica 22, ki stoji na parc.
št. 1195/46, k.o. 2501-Petelinje, z ident.
št. 2501-937-1, s stanovanjsko površino,
v izmeri 124,62 m2. Hiši pripada tudi zemljišče, v izmeri 104,00 m2.
Izklicna cena: 124.996,68 EUR, ki vključuje 8,5% davek na dodano vrednost.
8. Vrstna hiša z oznako 3-C na naslovu
Pivka, Kettejeva ulica 20, ki stoji na parc.
št. 1195/45, k.o. 2501-Petelinje, z ident.
št. 2501-936-1, s stanovanjsko površino,
v izmeri 125,40 m2. Hiši pripada tudi zemljišče, v izmeri 274,00 m2.
Izklicna cena: 144.261,28 EUR, ki vključuje 8,5% davek na dodano vrednost.
9. Vrstna hiša z oznako 4-A na naslovu
Pivka, Kettejeva ulica 36, ki stoji na parc.
št. 1195/57, k.o. 2501-Petelinje, z ident.
št. 2501-944-1, s stanovanjsko površino,
v izmeri 124,89 m2. Hiši pripada tudi zemljišče, v izmeri 173,00 m2.
Izklicna cena: 135.313,49 EUR, ki vključuje 8,5% davek na dodano vrednost.
10. Vrstna hiša z oznako 4-B na naslovu
Pivka, Vilharjeva ulica 34, ki stoji na parc.
št. 1195/55, k.o. 2501-Petelinje, z ident.
št. 2501-943-1, s stanovanjsko površino,
v izmeri 124,96 m2. Hiši pripada tudi zemljišče, v izmeri 174,00 m2.
Izklicna cena: 135.044,95 EUR, ki vključuje 8,5% davek na dodano vrednost.
11. Vrstna hiša z oznako 5-A na naslovu
Pivka, Vilharjeva ulica 40, ki stoji na parc.
št. 1195/61, k.o. 2501-Petelinje, z ident.
št. 2501-946-1, s stanovanjsko površino,
v izmeri 125,53 m2. Hiši pripada tudi zemljišče, v izmeri 198,00 m2.
Izklicna cena: 135.702,03 EUR, ki vključuje 8,5% davek na dodano vrednost.
12. Vrstna hiša z oznako 5-B na naslovu
Pivka, Vilharjeva ulica 38, ki stoji na parc.
št. 1195/60, k.o. 2501-Petelinje, z ident.
št. 2501-945-1, s stanovanjsko površino,
v izmeri 125,07 m2. Hiši pripada tudi zemljišče, v izmeri 192,00 m2.
Izklicna cena: 135.496,33 EUR, ki vključuje 8,5% davek na dodano vrednost.
13. Vrstna hiša z oznako 6-A na naslovu
Pivka, Kettejeva ulica 18, ki stoji na parc.
št. 1195/44, k.o. 2501-Petelinje, z ident.
št. 2501-935-1, s stanovanjsko površino,
v izmeri 125,56 m2. Hiši pripada tudi zemljišče, v izmeri 275,00 m2.
Izklicna cena: 143.164,23 EUR, ki vključuje 8,5% davek na dodano vrednost.
14. Vrstna hiša z oznako 6-B na naslovu
Pivka, Kettejeva ulica 16, ki stoji na parc.
št. 1195/43, k.o. 2501-Petelinje, z ident.
št. 2501-934-1, s stanovanjsko površino,

v izmeri 125,36 m2. Hiši pripada tudi zemljišče, v izmeri 106,00 m2.
Izklicna cena: 125.133,81 EUR, ki vključuje 8,5% davek na dodano vrednost.
15. Vrstna hiša z oznako 6-C na naslovu
Pivka, Kettejeva ulica 14, ki stoji na parc.
št. 1195/42, k.o. 2501-Petelinje, z ident.
št. 2501-933-1, s stanovanjsko površino,
v izmeri 125,57 m2. Hiši pripada tudi zemljišče, v izmeri 259,00 m2.
Izklicna cena: 144.918,37 EUR, ki vključuje 8,5% davek na dodano vrednost.
16. Vrstna hiša z oznako 7-A na naslovu
Pivka, Vilharjeva ulica 44, ki stoji na parc.
št. 1195/63, k.o. 2501-Petelinje, z ident.
št. 2501-948-1, s stanovanjsko površino,
v izmeri 126,04 m2. Hiši pripada tudi zemljišče, v izmeri 199,00 m2.
Izklicna cena: 135.902,02 EUR, ki vključuje 8,5% davek na dodano vrednost.
17. Vrstna hiša z oznako 7-B na naslovu
Pivka, Vilharjeva ulica 42, ki stoji na parc.
št. 1195/62, k.o. 2501-Petelinje, z ident.
št. 2501-947-1, s stanovanjsko površino,
v izmeri 125,35 m2. Hiši pripada tudi zemljišče, v izmeri 199,00 m2.
Izklicna cena: 135.862,02 EUR, ki vključuje 8,5% davek na dodano vrednost.
18. Vrstna hiša z oznako 8-A na naslovu
Pivka, Kettejeva ulica 12, ki stoji na parc.
št. 1195/41, k.o. 2501-Petelinje, z ident.
št. 2501-932-1, s stanovanjsko površino,
v izmeri 124,76 m2. Hiši pripada tudi zemljišče, v izmeri 260,00 m2.
Izklicna cena: 143.398,50 EUR, ki vključuje 8,5% davek na dodano vrednost.
19. Vrstna hiša z oznako 8-B na naslovu
Pivka, Kettejeva ulica 10, ki stoji na parc.
št. 1195/40, k.o. 2501-Petelinje, z ident.
št. 2501-911-1, s stanovanjsko površino,
v izmeri 125,21 m2. Hiši pripada tudi zemljišče, v izmeri 105,00 m2.
Izklicna cena: 125.208,09 EUR, ki vključuje 8,5% davek na dodano vrednost.
20. Vrstna hiša z oznako 8-C na naslovu Pivka, Kettejeva ulica 8, ki stoji na parc.
št. 1195/39, k.o. 2501-Petelinje, z ident.
št. 2501-930-1, s stanovanjsko površino,
v izmeri 126,42 m2. Hiši pripada tudi zemljišče, v izmeri 263,00 m2.
Izklicna cena: 143.249,95 EUR, ki vključuje 8,5% davek na dodano vrednost.
21. Vrstna hiša z oznako 9-A na naslovu
Pivka, Vilharjeva ulica 46, ki stoji na parc.
št. 1195/64, k.o. 2501-Petelinje, z ident.
št. 2501-949-1, s stanovanjsko površino,
v izmeri 125,47 m2. Hiši pripada tudi zemljišče, v izmeri 191,00 m2.
Izklicna cena: 146.849,63 EUR, ki vključuje 8,5% davek na dodano vrednost.
22. Vrstna hiša z oznako 10-A na naslovu Pivka, Kettejeva ulica 6, ki stoji na parc.
št. 1195/38, k.o. 2501-Petelinje, z ident.
št. 2501-929-1, s stanovanjsko površino,
v izmeri 125,84 m2. Hiši pripada tudi zemljišče, v izmeri 283,00 m2.
Izklicna cena: 149.380,84 EUR, ki vključuje 8,5% davek na dodano vrednost.
23. Vrstna hiša z oznako 10-B na naslovu Pivka, Kettejeva ulica 4, ki stoji na parc.
št. 1195/37, k.o. 2501-Petelinje, z ident.
št. 2501-928-1, s stanovanjsko površino,
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v izmeri 125,04 m2. Hiši pripada tudi zemljišče, v izmeri 106,00 m2.
Izklicna cena: 125.116,66 EUR, ki vključuje 8,5% davek na dodano vrednost.
24. Vrstna hiša z oznako 10-C na naslovu Pivka, Kettejeva ulica 2, ki stoji na parc.
št. 1195/36, k.o. 2501-Petelinje, z ident.
št. 2501-927-1, s stanovanjsko površino,
v izmeri 124,80 m2. Hiši pripada tudi zemljišče, v izmeri 321,00 m2.
Izklicna cena: 145.655,44 EUR, ki vključuje 8,5% davek na dodano vrednost.
Nepremičnine od zaporedne št. 1. do 24.
so v lasti Stanovanjskega sklada Republike
Slovenije, javnega sklada in so proste uporabnikov (najemnikov), na nepremičninah
je vknjižena služnostna pravica napeljave
kanalizacijskih vodov ter kasnejših vzdrževalnih del, nadzora delovanja ter morebitnih
popravil kanalizacijskega sistema v korist
Občine Pivka.
II. Ogled nepremičnin
Ogled vseh nepremičnin bo v sredo, dne
7. 9. 2011, na lokaciji nepremičnin kot sledi:
– Za nepremičnine pod točkami 13., 14.,
15., 18., 19., 20., 22., 23., 24., od 10. do
11. ure,
– Za nepremičnine pod točkami 1., 2., 3.,
6., 7., 8., 9., od 11. do 11.45,
– Za nepremičnine pod točkami 4.,
5., 10., 11., 12., 16., 17., 21., od 12. do
13. ure.
Informacije o posamezni nepremičnini
lahko dobite tudi na elektronskem naslovu:
ssrsinfo@stanovanjskisklad-rs.si.
Kontaktni osebi za izvedbo ogleda in
dražbe nepremičnin sta (Gerdej Stojan, Flis
Darja) tel. 02/821-65-00.
Interesenti za ogled posamezne nepremičnine morajo dva dni pred ogledom vplačati stroške oglednine v znesku 14,85 EUR
na transakcijski račun Stanovanjskega podjetja za gospodarjenje z objekti d.o.o., številka: 02470-0018512574, sklic: sklic je enak
kot je obrazloženo v točki IV.
Ob ogledu se naj interesenti izkažejo
s potrdilom vplačane oglednine.
III. Izvedba javne dražbe
Javna dražba za nepremičnine pod točkami 1.–24. se bo izvedla: dne 15. 9. 2011
ob 10. uri v poslovnih prostorih Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada, na naslovu: Poljanska cesta 31,
Ljubljana.
Javna dražba se bo izvedla v skladu
z Zakonom o stvarnem premoženju države
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 86/10) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11). Izvedbo
javne dražbe bo nadzorovala pristojna komisija. Zoper postopek javne dražbe in odločitve komisije ni mogoč ugovor ali pritožba.
Prodaja bo potekala po načinu 'videno
- kupljeno' in po stanju nepremičnin v času
javne dražbe. Poznejše ustne ali pisne reklamacije ne bodo upoštevane.
Najmanjše večanje izklicne cene za nepremičnine pod zaporednimi točkami 1.–24.
je po 1.000,00 EUR.
IV. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji
Dražitelji se morajo najpozneje eno
uro pred začetkom javne dražbe osebno oglasiti na kraju dražbe ter v urejeni
mapi predložiti fotokopije naslednjih dokumentov in originale na vpogled ob prijavi:

1. potrdilo v originalu o vplačani varščini v višini 10% izklicne cene na transakcijski račun Stanovanjskega podjetja
za gospodarjenje z objekti d.o.o. številka:
02470-0018512574 sklic: 5, kateremu dodajte še zaporedno številko, glede na to za
katero hišo vplačujete varščino. Varščina
mora biti vplačana vsaj 2 dni pred pričetkom
javne dražbe. Premalo vplačana varščina
se bo vrnila brez obresti v roku 10 dni po
poteku roka za vplačilo varščine;
2. za primer vračila varščine morajo
dražitelji priložiti celotno številko transakcijskega računa. Varščina se bo neuspelim
dražiteljem vrnila brez obresti v roku 15 dni
po zaključku javne dražbe na njihov transakcijski račun;
3. na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe iz Republike Slovenije
in tiste osebe, ki imajo sedež oziroma državljanstvo v eni od držav članic Evropske
unije;
4. izpisek iz sodnega registra (pravne
osebe) v originalu oziroma iz druge ustrezne
evidence v originalu, star največ 30 dni;
5. morebitni pooblaščenci morajo predložiti notarsko overjeno pooblastilo za zastopanje na javni dražbi;
6. osebno izkaznico ali drug oseben dokument s fotografijo (fizične osebe, s.p.-ji,
zastopniki pravnih oseb in pooblaščenci);
7. davčno številko oziroma ID številko
za DDV, EMŠO oziroma matično številko in
telefonsko številko;
8. tujci lahko pridobijo lastninsko pravico
na nepremičninah pod pogoji, ki jih določa
zakon ali mednarodna pogodba, ki jo ratificira državni zbor, pravne osebe oziroma drugi
poslovni subjekti morajo predložiti izpisek iz
sodnega registra oziroma druge ustrezne
evidence, staro največ 30 dni.
Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni
pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju na
javni dražbi.
V. Izbor najugodnejšega ponudnika
Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi
na javni dražbi. Z vplačilom varščine sprejme dražitelj obveznost pristopiti k dražbi.
1. Izbrani ponudnik je tisti, ki ponudi najvišjo ceno.
2. V primeru, če je ponudnik samo eden,
je nepremičnina prodana za izklicno ceno.
3. Če nihče od dražiteljev prisotnih na
javni dražbi ne zviša svoje ponudbe, določi
kupca komisija pristojna za izvedbo javne
dražbe z javnim žrebom, pri čemer se izklicni ceni prišteje eno najmanjše večanje
izklicne cene. Javni žreb se izvede takoj na
kraju samem, zoper izid nista možna ugovor
ali pritožba.
4. V primeru, da se ponudnik ne udeleži
javne dražbe, se šteje, da draži z izklicno
ceno nepremičnine, po zgoraj navedenih
pogojih.
5. Ponudba veže do zaključka dražbe in
ponudnik do tedaj ne more odstopiti, ali jo
na kakršen drugi način razveljaviti.
6. Dražba je končana, ko voditelj dražbe
trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
VI. Plačilni pogoji
Najugodnejši dražitelj je dolžan plačati
kupnino v 30 dneh od izdaje računa. Kupnina se vplača na transakcijski račun Stanovanjskega sklada Republike Slovenije,
javnega sklada. Z vplačilom celotnega pogodbenega zneska – kupnine, prejme kupec
zemljiškoknjižno dovolilo.
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Če udeleženec, ki uspe na dražbi ne sklene prodajne pogodbe oziroma se ne odzove
na podpis prodajne pogodbe v 15 dneh, ali
ne plača kupnine v 30 dneh po izdaji računa,
se šteje, da je od sklenitve pogodbe oziroma
od pogodbe odstopil, kolikor mu prodajalec
skladno z določbo 34. člena Uredbe ne podaljša rok za sklenitev pogodbe za ne več
kot 15 dni. Prodajalec se lahko odloči, da
podaljšanega roka ne poda in zadrži vplačano varščino kot skesnino.
Plačilo celotne kupnine v navedenem
roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Položena varščina se všteje v kupnino.
Vračunana varščina v kupnini se od dneva vplačila do dneva vštetja v kupnino ne
obrestuje.
Davčne dajatve in vse ostale stroške,
kot so zapis pogodbe, overitev pogodbe in
vknjižba lastninske pravice v zemljiško knjigo niso zajeti v kupnini in jih plača izbrani
kupec.
VII. Ustavitev postopkov
Stanovanjsko podjetje za gospodarjenje
z objekti d.o.o., lahko, v soglasju z lastnikom nepremičnin Stanovanjskim skladom
Republike Slovenije, javnim skladom postopek javne dražbe ustavi, brez obrazložitve
in brez odškodninske odgovornosti, dolžan
pa je vrniti, brez obresti, vplačano varščino. Prav tako lahko Stanovanjsko podjetje
za gospodarjenje z objekti d.o.o. v soglasju z lastnikom nepremičnin Stanovanjskim
skladom Republike Slovenije, javnim skladom začeti postopek predaje nepremičnine kadarkoli do sklenitve pravnega posla
– podpisa prodajne pogodbe, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti
ustavi, dolžan pa je vrniti, brez obresti, vplačano varščino.
Pravno opozorilo: Stanovanjsko podjetje za gospodarjenje z objekti d.o.o. lahko
v soglasju z lastnikom nepremičnin Stanovanjskim skladom Republike Slovenije, javnim skladom dražitelju ne vrne vplačane
varščine, če dražitelj ni uspel na javni dražbi, vendar pa prispe s strani enega izmed
vplačnikov varščine za isto nepremičnino
v roku 5-ih delovnih dni po zaključku javne
dražbe na naslov Stanovanjsko podjetje za
gospodarjenje z objekti d.o.o., Ob Suhi 19,
2390 Ravne na Koroškem ali lastnika nepremičnin, notarsko overjena izjava, dana
pod materialno (odškodninsko) in kazensko
odgovornostjo, da je v času od razpisa do
zaključka javne dražbe prišlo do izsiljevanja
ali poskusa vplivanja na druge vplačnike
varščine s podrobnim opisom kdo in kdaj ter
na koga je izsiljevanje ali poskus vplivanja
izvajal ter opisom vseh relevantnih dejstev
za pričetek postopkov vezanih na taka dejanja pri organih pregona.
Prav tako lahko Stanovanjsko podjetje
za gospodarjenje z objekti d.o.o. v soglasju z lastnikom nepremičnin Stanovanjskim
skladom Republike Slovenije, javnim skladom odstopi od sklenitve prodajne pogodbe
in prekine sklenitev pravnega posla, če je
dražitelj uspel na javni dražbi, vendar so
nastopili razlogi iz prejšnjega odstavka.
Vplačnik varščine, ki je varščino izgubil
zaradi izsiljevanja ali poskusa vplivanja na
druge dražitelje, lahko neupravičenost zadržanja vplačane varščine spodbija v sodnem
postopku, prav tako je šele v primeru odločitve sodišča upravičen do vpogleda v izjavo
na podlagi katere je izgubil pravico do vrnitve vplačane varščine.
Stanovanjsko podjetje d.o.o.
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Razpisi delovnih mest
Ob-4383/11
Svet JVIZ, Vrtci Občine Žalec, Tomšičeva
5, 3310 Žalec, na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
– ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5,
36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr.,
20/11) razpisuje 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 – uradno prečiščeno besedilo
UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 –
popr., 20/11).
Kandidat/-ka morajo imeti pedagoške,
vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani kandidat/-ka bo imenovan za
dobo 5 let.
Predviden začetek dela bo dne 1. 1.
2012.
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, potrdilo
o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost), program
vodenja zavoda in dosedanje delovne izkušnje, kratek življenjepis pošljite v 8 dneh po
objavi razpisa v zaprti ovojnici na naslov:
Svet JVIZ Zavoda vrtci občine Žalec, Tomšičeva 5, 3310 Žalec, z oznako “Prijava za
razpis ravnatelja/ravnateljico”.
Kandidati/-ke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Občina Žalec
Ob-4384/11
Na podlagi 20., 31., 33. in 34. člena
Statuta Doma upokojencev Domžale,
34. člena Zakona o zavodih (Uradni list
RS, št. 12/91, 8/96) in v skladu s sprejetim
sklepom sveta Doma dne 26. 5. 2011, Svet
Doma upokojencev Domžale, Karantanska
cesta 5, 1230 Domžale, razpisuje prosto
delovno mesto
direktorja Doma upokojencev Domžale (m/ž).
1. Kandidat za direktorja doma mora poleg splošnih pogojev, ki so določeni z zakonom, izpolnjevati še naslednje:
– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba v skladu s 56., 57. in 69. členom
Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS,
št. 3/07, uradno prečiščeno besedilo),
– najmanj pet let delovnih izkušenj,
– opravljen strokovni izpit po zakonu
o socialnem varstvu,

– opravljen program za vodenje socialno
varstvenega zavoda v skladu s tretjim in
četrtim odstavkom 56. člena Zakona o socialnem varstvu, oziroma ga bo moral opraviti
v roku enega leta od začetka opravljanja
nalog direktorja, sicer mu mandat preneha
na podlagi zakona,
– ne glede na določbe prve alineje je
lahko kandidat tudi oseba, ki ima končano
višjo strokovno izobrazbo iz 69. člena tega
zakona, 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.
2. Predložen program dela Doma upokojencev Domžale.
3. Izbran kandidat bo imenovan za dobo
5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
razpisnih pogojev, o dosedanjem delu in
s kratkim življenjepisom naj kandidati pošljejo v roku 15 dni po objavi v zaprti ovojnici
na naslov: Svet Doma upokojencev Domžale, Karantanska cesta 5, 1230 Domžale,
z oznako »za razpis direktorja« in s pripisom
»Ne odpiraj«.
O izbiri bodo prijavljeni kandidati obveščeni v zakonitem roku.
Svet Doma upokojencev Domžale
Št. 114-3/2011
Ob-4386/11
Svet Centra za socialno delo Piran, Obala 114, Lucija, 6320 Portorož, razpisuje na
podlagi 29. člena Statuta Centra za socialno
delo Piran, delovno mesto
direktorja/direktorice.
Za direktorja /direktorico je lahko imenovan kandidat /kandidatka, ki ob splošnih zakonskih pogojih izpolnjuje naslednje pogoje
po 56., 57. in 69. členu Zakona o socialnem
varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2,
23/07 – popr., 41/07 – popr., 5/08), v nadaljevanju ZSV:
– da ima visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu, pet let delovnih izkušenj in
opravljen strokovni izpit za delo na področju
socialnega varstva,
– da ima višjo strokovno izobrazbo iz
69. člena ZSV, dvajset let delovnih izkušenj,
od tega najmanj pet let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega
varstva in opravljen strokovni izpit po ZSV,
– da ima znanje italijanskega jezika in
– da ima opravljen program za vodenje
socialno varstvenega zavoda, ki ga določi Socialna zbornica Slovenije v soglasju
s strokovnim svetom RS za splošno izobraževanje, oziroma ga mora opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog
direktorja/direktorice.

Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za
dobo 5 let, s predvidenim pričetkom dela
11. 1. 2012.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in kratkim življenjepisom se pošlje
s priporočeno pošto na Svet Centra za socialno delo Piran, Obala 114, Lucija, 6320
Portorož, z oznako »Ne odpiraj-prijava na
razpis«.
Rok za prijavo je 8 dni po objavi razpisa.
Prijavljeni kandidati bodo obveščeni o izbiri v 30 dneh od dneva poteka razpisa.
Svet CSD Piran
Št. 116/2011
Ob-4443/11
Svet zavoda Šolskega centra Slovenj Gradec, Koroška ulica 11, 2380 Slovenj Gradec, na podlagi sprejetega sklepa 25. seje sveta Zavoda Šolskega centra
Slovenj Gradec, dne 23. 5. 2011 razpisuje
delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice Višje strokovne
šole Slovenj Gradec za mandatno obdobje
petih let.
Za ravnatelja/ravnateljico je lahko imenovan, kdor poleg splošnih zakonskih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje v skladu
s 53. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list
RS, št. 16/07), in sicer:
– ima veljaven naziv predavatelja višje
strokovne šole,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj
v vzgoji in izobraževanju.
K prijavi z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati priložijo tudi:
– kratek življenjepis z opisom delovnih
izkušenj,
– program vodenja šole za mandatno
obdobje (58. člen ZOFVI),
– potrdilo o nekaznovanju v skladu
s 107.a členom ZOFVI.
Izbrani kandidat bo nastopil funkcijo ravnatelja predvidoma 1. 1. 2012.
Kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, naj pošljejo prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev, s kratkim življenjepisom, z opisom
delovnih izkušenj in s programom dela za
mandatno obdobje v 8 dneh po objavi razpisa v zaprti označeni kuverti na naslov: Svet
Šolskega centra Slovenj Gradec, Koroška
ulica 11, 2380 Slovenj Gradec, s pripisom
»razpis za ravnatelja«.
Vloge morajo biti v tajništvu Šolskega
centra Slovenj Gradec do 5. septembra
2011 do 12. ure.
Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v 15 dneh po končanem
izbirnem postopku.
Svet zavoda Šolskega centra
Slovenj Gradec
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Druge objave
Št. 183/2011
Ob-4436/11
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo UPB1 (Uradni list
RS, št. 77/07 in nadaljnji), Zakona o javnem skladu Republike Slovenije za kulturne
dejavnosti (Uradni list RS, št. 29/10), Akta
o ustanovitvi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 72/10), 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 Splošnimi pogoji poslovanja JSKD (www.jskd.si) ter pogodbe o izvajanju nalog javne službe v interesu Mestne občine Maribor na področju ljubiteljske
kulturne dejavnosti, Javni sklad Republike
Slovenije za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju: JSKD) objavlja
javni programski poziv
za izbor kulturnih programov
na področju ljubiteljskih kulturnih
dejavnosti na območju Mestne občine
Maribor, ki jih bo v letu 2011 sofinanciral
Javni sklad Republike Slovenije
za kulturne dejavnosti
(v nadaljevanju:
poziv Maribor-PrP-2011)
Naziv in sedež naročnika: Javni sklad RS
za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, Ljub
ljana.
1. Predmet javnega poziva in področja
dejavnosti
Predmet poziva Maribor-PrP-2011 je sofinanciranje programov kulturnih društev in
njihovih zvez iz sredstev Mestne občine Maribor (v nadaljevanju: programi), ki so:
– redno, sistematično in kontinuirano delovanje ljubiteljskih kulturnih društev, ki se
manifestira kot izobraževalno in ustvarjalno
delo, ter kot statutarno določeno delovanje
organov društva;
– produkcija kulturnih dogodkov (koncerti, predstave, razstave, projekcije in druge
javne kulturne prireditve) na enem ali več
področij dejavnosti, ki ga pripravlja in izvaja
kulturno društvo na neprofiten način in je
v interesu širše družbene skupnosti;
– izobraževanje in strokovno usposabljanje za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.
Področja dejavnosti so: glasbena dejavnost (vokalna in instrumentalna glasba),
gledališka in lutkovna dejavnost, folklorna
dejavnost, fotografska, filmska in video dejavnost, plesna dejavnost, likovna dejavnost,
literarna dejavnost, večzvrstna in strokovna
dejavnost.
2. Okvirna vrednost: okvirna vrednost
vseh razpoložljivih sredstev, ki jih za predmet poziva MariborPrP-2011 s proračunom
zagotavlja Mestna občina Maribor, znaša
85.000,00 €.
3. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2011
oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračuna RS za leti 2010
in 2011 (Uradni list RS, št. 99/09).
4. Roki poziva: Javni poziv MariborPrP-2011 prične teči 26. 8. 2011 in se zaključi 26. 9. 2011.

5. Dokumentacija poziva
Dokumentacija poziva Maribor-PrP-2011
obsega:
– besedilo poziva Maribor-PrP-2011
– prijavne obrazce: A (splošni podatki
o prijavitelju); B (podatki o delu društva);
C (finančni načrt); D (prijava programa –
različno za posamezna področja dejavnosti).
6. Pomen izrazov
Upravičene osebe po tem pozivu so kulturna društva s sedežem na območju Mestne občine Maribor. Upravičene osebe morajo imeti status pravne osebe na območju
Mestne občine Maribor. Pravne osebe, ki so
program prijavile na katerikoli drug razpis
Mestne občine Maribor, do sredstev po tem
pozivu niso upravičene.
Program je zaokrožena kulturna dejavnost izvajalcev, ki niso državni ali zasebni zavodi, pa jo je zaradi njenega širšega
javnega pomena smotrno financirati na primerljiv način kot javne zavode. Sestavljen
je iz projektov, ki jih zaradi kontinuiranega in smotrnega delovanja izvajalec veže
v celoto.
Projekt je zaokrožena programska enota,
ki je v celoti in/ali v svojih delih dostopna javnosti (npr. koncert, gledališka predstava, plesni nastop, likovna ali fotografska razstava,
likovna kolonija s sklepno razstavo ipd.).
Finančna uravnoteženost pomeni, da se
ujemajo skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov finančne zgradbe programa ali projekta (odhodki = prihodki).
7. Pogoji poziva
Vloge na poziv Maribor-PrP-2011 lahko predložijo upravičene osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje, da:
– trajneje, vsaj že eno leto delujejo na
razpisnem področju;
– so registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje
kulturnih dobrin v Sloveniji, in sicer na območju Mestne občine Maribor; to dokažejo
s kopijo potrdila AJPES (Agencija Republike
Slovenije za javno pravne evidence in storitve), iz katerega je razviden datum vpisa
– dokument ne sme biti starejši od dvanajst
mesecev;
– zagotavljajo dostopnost programskih sklopov in programskih enot javnosti
in medijem; to dokažejo s podpisano izjavo predlagatelja, da bo v primeru izbora
omogočil javno dostopnost.
Popolne vloge na poziv Maribor-PrP-2011
morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– vsebujejo predpisane obrazce:
obrazec A (splošni podatki o prijavitelju), obrazec B (podatki o delu društva),
C (finančni načrt) in enega ali več obrazcev
D (prijava programa), glede na dejavnost!;
– vsebujejo obvezne priloge.
Vloga je popolna, če:
– je predložena na navedenih prijavnih
obrazcih,
– je čitljivo izpolnjena v slovenskem jeziku,
– vsebuje vse zahtevane podatke in priloge,
– je na ustreznih mestih podpisana in
žigosana.

8. Izpolnjevanje pogojev poziva
Izpolnjevanje pogojev poziva MariborPrP-2011 ugotavlja pristojni uslužbenec za
vodenje postopka, ki ga imenuje direktor
JSKD.
Pri odpiranju vlog bodo iz nadaljnjega
postopka izločene vse vloge:
– ki niso bile oddane v razpisnem roku;
– ki jih ni vložila upravičena oseba;
– nepopolne vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev iz 7. točke tega razpisa.
Predlagatelji, ki bodo podali nepopolne
vloge, bodo pozvani, da v določenem roku
vloge dopolnijo.
Za neupravičeno osebo se šteje tisti predlagatelj vloge, ki ne izpolnjuje pogojev poziva. Za prepozno se šteje vloga,
ki ni bila predložena po določilih prvega odstavka 10. točke tega poziva.
Vloge, ki niso bile oddane v predpisanem roku, ki jih ni vložila upravičena oseba
in nepopolne vloge, ki kljub pozivu niso bile
pravočasno dopolnjene, bodo zavržene.
9. Kriteriji poziva
Predložene programe bo v skladu z Merili za ocenjevanje predloženih programov
javnega programskega poziva MariborPrP-2011 presojala in ocenjevala strokovna
komisija, ki jo imenuje direktor JSKD. Merila
so dostopna na domači strani: www.jskd.si.
Za sofinanciranje bodo predlagani tisti
programi, ki bodo v celoti ustrezali navedenim kriterijem.
10. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti predložena na naslov:
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti –
Območna izpostava Maribor, Pobreška
cesta 20, p. p. 1582, 2000 Maribor, do 26. 9.
2011 oziroma najpozneje ta dan oddana na
pošti kot priporočena pošiljka.
Vloga mora biti oddana v zapečatenem
ovitku in ustrezno označena. Na prednji
strani ovitka mora biti izpisano: Ne odpiraj! –
Vloga na poziv Maribor-PrP-2011. Na zadnji
strani ovitka mora biti navedba vlagatelja:
naziv in poštni naslov (sedež).
Če je posamezni predlagatelj društvo,
v katerem deluje več samostojnih sekcij,
lahko predloži v enem ovitku več vlog, katerih vsaka mora ustrezati določilom drugega
in tretjega odstavka 7. točke tega poziva.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in merili poziva Maribor PrP-2011.
11. Pristojni uslužbenci
Pristojna uslužbenca za dajanje informacij in pojasnil sta:
– Matija Varl, matija.varl@jskd.si;
02/2342-117 (uradne ure po telefonu vsak
delovni dan od 10. do 12. ure);
– Katarina Simončič, katarina.simoncic@jskd.si; 02/2342-115 (uradne ure po
telefonu vsak od 10. do 12. ure).
Informacije posreduje tudi ZKD Maribor:
– Nežka Šoštarič, zkd.maribor@siol.net;
02/2342-110 (uradne ure po telefonu vsak
delovni dan od 9. do 12. ure).
12. Dvig in vpogled dokumentacije poziva: dokumentacija poziva Maribor-PrP-2011
(besedilo poziva, obrazci) je dostopna na
domači strani JSKD www.jskd.si, lahko pa
jo predlagatelji med uradnimi urami (vsak
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delovni dan med 9. in 12. uro) dvignejo
tudi na sedežu Območne izpostave JSKD
Maribor, Pobreška cesta 20, 2000 Maribor
ter na sedežu JSKD, Štefanova 5, 1000
Ljubljana.
13. Obravnava vlog in obveščanje o izboru: strokovna presoja vlog, prispelih na
poziv Maribor-PrP-2011, bo potekala v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja JSKD.
JSKD bo predlagatelje o svojih odločitvah obvestil v petnajstih dneh po zasedanju
in odločitvi strokovne komisije.
Javni sklad Republike Slovenije
za kulturne dejavnosti

– načrt ureditve prodajnega mesta, ki
mora vsebovati: načrt izvedbe in postavitve večnamenskega kioska, opis dejavnosti
(najmanj dveh, ki se bosta izvajali v večnamenskem kiosku, pri čemer gostinska
dejavnost tj. priprava in strežba hrane ter
pijač predstavlja eno izmed dejavnosti) ter
tloris odprtega sezonskega gostinskega vrta
(gl. grafično prilogo);
– koncept programa ponudnika.
Večnamenski kiosk oziroma tipski zabojnik mora biti usklajen s podano situacijo, ki
je priloga razpisne dokumentacije ter usklajen z ostalo urbano opremo v občini (večnamenski kiosk na »Lonki«, večnamenski
kiosk na kopališču »Svetilnik«).
2. Ponudniki morajo izpolniti vse pogoje
določene v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji.
Vsak izbrani najemnik si mora pred začetkom obratovanja prodajnega mesta zagotoviti vsa potrebna dovoljenja za zakonito
obratovanje ter pri tem upoštevati zakonodajo iz predmetnega področja (Uredbo o vrstah objektov glede na zahtevnost, Odlok
o zazidalnem načrtu Marina) in pridobiti vsa
potrebna soglasja za postavitev prodajnega
mesta.
III. Pogoji najema
Najemnina za najem posameznega prodajnega mesta vključuje najem javne površine.
Ponudnik mora v odprtem razpisnem roku
vplačati varščino v višini 10% izklicne cene
na naslov: Občina Izola, Sončno nabrežje
8, 6310 Izola, TRR št: 01240-0100006381
s pripisom »vplačilo varščine« ter navesti
prodajno mesto, na katero se predmet ponudbe nanaša. Izbranemu ponudniku se bo
varščina poračunala z najemnino, ostalim
pa bo vrnjena v 30 dneh po opravljeni izbiri
na pripisan TRR ponudnika.
Najemnina za prodajno mesto se poravna
v 8 dneh po izstavitvi računa na transakcijski
račun Občine Izola št. 01240-0100006381,
ki se vodi pri Banki Slovenije. Plačilo najemnine v določenem roku je bistvena sestavina najemne pogodbe, če najemnik ne
poravna najemnine v določenem roku, se
šteje pogodba za razdrto.
Najemnika bremenijo vsi stroški pridobivanja ustreznih dovoljenj za obratovanje in
poslovanje ter vse davčne dajatve. Vsi stroški obratovanja (poraba električne energije,
poraba vode, telefonski stroški, odvoz smeti,
stroški ogrevanja in hlajenja, stroški čiščenja
in vzdrževanja prostorov, stroški rednega
vzdrževanja, stroške zavarovanja in drugi
stroški) so breme najemnika.
Območje, ki je predmet oddaje, ni posebej varovano ali kako drugače zaščiteno,
zaradi česar Občina ne odgovarja za nobeno morebitno škodo, nastalo na premoženju najemnika. Prodajnega mesta, ki ga
je izbrani ponudnik pridobil v najem po tem
razpisu, ne sme oddajati v podnajem.
IV. Merila za ocenitev ponudb
b) Merila točkovanja za sestavo prednostnega seznama ponudnikov:

Št. 393/11
Ob-4409/11
Občina Izola – Comune di Isola, Sončno
nabrežje 8, 6310 Izola, ki jo zastopa župan
mag. Igor Kolenc (v nadaljevanju: Občina)
na podlagi Zakona o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnostih
(Uradni list RS, št. 86/10), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Uradni list RS, št. 34/11)
in Pravilnika o oddajanju nepremičnega premoženja v najem (Uradne objave Občine
Izola št. 24/09 in 13/11) objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo prodajnega mesta
– parc. št. 1280, k.o. Izola
I. Predmet oddaje
Predmet oddaje z javnim zbiranjem ponudb je: del parcele št. 1280, k.o. Izola,
v skupni izmeri 80 m2, kot je razvidno iz
grafične priloge.
Skupna površina vključuje najem:
– površine za postavitev enostavnega
objekta, in sicer večnamenskega tipskega
zabojnika ali kioska v tlorisni površini največ
do 30 m2, ter v višini do 4 m in
– površine za postavitev odprtega sezonskega gostinskega vrta, v skupni izmeri
do 50 m2.
Izklicna cena za najem prodajnega mesta
za celotno obdobje najema je 10.000 EUR.
Prodajno mesto se odda v najem za določen čas, in sicer do 15. 9. 2012.
II. Pogoji prijave ponudbe
1. Na javni razpis se lahko prijavijo vse
pravne in fizične osebe, ki so registrirane za
opravljanje dejavnosti.
Ponudba na javni razpis mora vsebovati
naslednje podatke in dokazila:
– izpolnjen obrazec Prijava z jasnim
opisom ponudbe glede na merila ocenjevanja;
– fotokopijo odločbe o vpisu v register
oziroma izpisek iz sodnega registra, obrtno dovoljenje oziroma priglasitveni list, ki
ni starejši od 8 dni glede na datum oddaje
ponudbe;
– potrdilo Davčnega urada RS o poravnanih davkih in prispevkih, ki ni starejše od
8 dni glede na datum oddaje ponudbe;
– izjava o poravnanih obveznostih do
Občine Izola, vključujoč obveznosti iz naslova do posrednih proračunskih uporabnikov,
obveznosti iz naslova najemnih pogodb za
poslovne prostore in stanovanja v lasti Občine Izola ter obveznosti iz naslova nadomestil za stavbno zemljišče – Priloga 3;
– izjavo o sprejemanju razpisnih pogojev
– Priloga 1;
– podpisan vzorec pogodbe – Priloga 2;
– dokazilo o vplačani varščini v višini
10% izklicne cene, na naslov: Občina Izola,
Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, Banka Slovenije TRR št: 01240-0100006381;

Merila
1
2

Ponudba na prodajnem mestu – ponudnik zagotavlja izvedbo
najmanj dveh dejavnosti (0 – neustrezna, 1–5 zadovoljiva,
6–10 povprečna, 11–20 nadpovprečna)
Primernost in estetska ustreznost ureditve prodajnega mesta
glede na lokacijo (0 – neustrezen, 1–10 podpovprečno, 11–20
povprečno in 21–30 nadpovprečno)

Možne
točke
do 20
do 20
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Koncept programa ponudnika (0 – neustrezen, 1–10
podpovprečno, 11–20 povprečno in 21–30 nadpovprečno)
Višina ponujene najemnine (0 – neustrezen, 1–10
podpovprečno, 11–20 povprečno in 21–30 nadpovprečno)
Skupaj
Prodajno mesto se odda ponudniku
z največjim številom zbranih točk. V primeru, da dva ali več ponudnikov dosežeta
enako število točk, bo imel prednost pri izbiri
prodajnega mesta ponudnik, ki bo ponudil
višjo najemnino, oziroma bo o izbranem ponudniku odločal žreb.
Merila za izbor ponudnikov so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
V. Navodila za pripravo ponudbe
Prijava na javni razpis mora biti izdelana
izključno na obrazcih, ki so sestavni del tega
razpisa. Prijava mora vsebovati izpolnjen
obrazec prijave z vsemi zahtevanimi podatki
in dokazili.
Ponudbe pod izklicno ceno, nepopolne
ponudbe in prijave ponudnikov, ki imajo do
Občine Izola neporavnane obveznosti, ne
bodo upoštevane. Ponudbe morajo biti veljavne do vključno 30 dni od dneva zaključka
razpisnega roka.
VI. Rok in način predložitve ponudbe
Predlagatelji morajo ponudbo oddati po
pošti kot priporočeno pošiljko najpozneje do
10. 9. 2011 (datum poštnega žiga) na naslov
Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, ali osebno, v sprejemno pisarno Občine
Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola. Ponudbe morajo biti v zaprti ovojnici z oznako
»Javno zbiranje ponudb parc. št. 1280 – Ne
odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti
naveden naziv in naslov ponudnika.
Nepravočasne in nepravilno označene
ponudbe bodo izločene in po končanem postopku odpiranja ponudb neodprte vrnjene
ponudniku.
VII. Datum odpiranja in vsebina ponudbe
Odpiranje ponudb bo javno. Prispele ponudbe bo obravnavala komisija za oddajo
nepremičnega premoženja v najem, imenovana s sklepom župana št. 011-4/2011.
Javno odpiranje ponudb se bo opravilo dne 12. 9. 2011 od 15.30 dalje, v sejni sobi Občine Izola, Sončno nabrežje 8,
6310 Izola. Ponudbe se bodo odpirale in
obravnavale po vrstnem redu, po katerem
so bile predložene. Na odpiranju ponudb
bo strokovna komisija ugotavljala popolnost
ponudb glede na zahtevana dokazila. Ponudb pod izklicno ceno, nepopolnih ponudb
in prijav ponudnikov, ki imajo do Občine
Izola neporavnane obveznosti, komisija ne
bo upoštevala.
VIII. Izid razpisa
Pristojni organ po prejemu zapisnika komisije izda sklep o izboru najemnika, ki ga
vroči vsem ponudnikom. Ponudniki bodo
s sklepom o izbiri obveščeni najkasneje
v roku treh dni.
Z izbranimi ponudniki bodo sklenjene
najemne pogodbe najpozneje v petnajstih
dneh po opravljeni izbiri. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe v navedenem roku,
Občina rok za sklenitev pogodbe podaljša
za 15 dni. Če izbrani ponudnik ne podpiše
pogodbe niti v podaljšanem roku, Občina
zadrži njegovo varščino in sklene pogodbo
z naslednjim najugodnejšim ponudnikom.
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IX. Drugi pogoji javnega razpisa
Občina Izola si pridržuje pravico, da, ne
glede na ostala določila javnega razpisa,
brez katerih koli posledic zase in/ali za kogarkoli v okviru katerega pooblastil nastopajo:
– na lokaciji ne izbere nobenega od ponudnikov in kadarkoli lahko ustavi postopek
oddaje nepremičnin in sklenitev pravnega
posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo
stroški v višini izkazanih stroškov (varščina),
– kot najugodnejšega ponudnika po javnem razpisu ne izbere nobenega od ponudnikov,
– kadarkoli popravi in/ali dopolni predlog
najemne pogodbe v prilogi javnega razpisa in posledično ta popravljen/ali dopolnjen predlog najemne pogodbe postane priloga javnega razpisa, namesto prejšnjega,
– po prejemu ponudb z izbranimi ponudniki izvede dodatna pogajanja.
Če v postopku javnega zbiranja ponudb
ni bila dosežena vsaj izklicna cena posameznega prodajnega mesta, je javno zbiranje ponudb neuspešno. O neuspelem javnem zbiranju ponudb se obvesti ponudnike
v osmih dneh od obravnavanja prispelih
ponudb.
X. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je od dneva objave do izteka
roka za oddajo ponudb dosegljiva na spletni
strani Občine Izola, www.izola.si, zainteresirani ponudniki pa jo lahko v času uradnih ur
prevzamejo tudi v sprejemni pisarni Občine
Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola. Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo
zainteresirani po tel. 05/660-01-03 (od 5. 9.
2011 dalje) ali po el. pošti na: irena.zavrtanik@izola.si.
Občina Izola
Ob-4448/11
Občina Poljčane, Bistriška cesta 65,
2319 Poljčane, na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 86/10), določil Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11), 17. člena Statuta Občine Poljčane (Uradni list RS,
št. 5/07 in 53/10) in sklepa 7. redne seje
Občinskega sveta Občine Poljčane z dne
28. 6. 2011 objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo zemljišč za izgradnjo
poslovno-trgovskega objekta
1. Ime in sedež organizacije javnega
zbiranja ponudb: Občina Poljčane, Bistriška
cesta 65, 2319 Poljčane, tel. 02/802-92-23,
faks: 02/802-92-26.
2. Predmet javne ponudbe in opis zemljišča
Predmet prodaje sta nepremičnini parc.
št. 247/2 v izmeri 488 m2 in parc. št 247/9
v izmeri 5754 m2 (skupna izmera: 6242 m2),
obe k.o. Poljčane, ki sta v lasti Občine Poljčane.
Zemljišči se nahajata v Zg. Poljčanah,
nedaleč od centra Poljčan v smeri proti
Rogaški Slatini in neposredno ob izjemno
prometni državni cesti Poljčane–Rogaška
Slatina. Predmetni zemljišči predstavljata
stavbni zemljišči nekoč urejenega letnega
kopališča Poljčane. Zemljišči sta popolnoma ravninske, pravilne oblike ter komunalno
urejeni. Zemljišče parc. št. 247/2, k.o. Poljčane je v Dolgoročnem planu – prostorski
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del – Občine Slovenska Bistrica za obdobje
1986–2000, dopolnjen 2003 (Uradni list RS,
št. 42/92, 35/94, 41/97, 72/99, 59/03, 131/04
in 47/06) opredeljeno kot nezazidano stavbno zemljišče, zemljišče parc. št. 247/9, k.o.
Poljčane pa je opredeljeno kot zazidano
stavbno zemljišče. Predmetni zemljišči sta
urejeni na podlagi Odloka o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za centralni
naselji v Občini Poljčane (Uradni list RS,
št. 97/08).
Na nepremičninah, ki se prodajata, mora
izbrani ponudnik zgraditi trgovsko-poslovni
objekt z naslednjimi karakteristikami:
– minimalna tlorisna površina 1600 m2,
– zgrajeni poslovno-trgovski objekt
mora imeti zagotovljen poslovni prostor za
pošto v velikosti 180 m2 s pripadajočim
deležem na funkcionalnih prostorih in parkirišču glede na delež poslovnega prostora v celotnem objektu ter ustrezno število
brezplačnih parkirnih mest za obiskovalce
(najmanj 80).
3. Izhodiščna cena: na podlagi cenitvenega poročila sodno zapriseženega cenilca
gradbene stroke, znaša izhodiščna cena
nepremičnin 243.438,00 EUR za 6242 m2
zemljišča. Izhodiščna cena ne vključuje davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
V ceno prav tako ni zajet komunalni prispevek, ki se bo obračunal glede na predložen
projekt investitorja v upravnem postopku
z odmerno odločbo.
4. Rok za oddajo ponudb
Rok za oddajo ponudb je vključno
16. september 2011 do 12. ure.
Ponudbe se oddajo do zgoraj navedenega roka in ure v sprejemni pisarni Občine
Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane
ali pošljejo na naslov Občina Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane s pripisom
Javno zbiranje ponudb za prodajo zemljišč
»Ne odpiraj«, vendar morajo na naslov prispeti do zgoraj določenega datuma in ure.
Ponudbe, ki bodo prispele po razpisanem roku (nepravočasne ponudbe), nepravilno označene ponudbe ter pravočasne,
vendar nepopolne ponudbe, bo komisija, ki
je pooblaščena za izvedbo postopka izločila
in o tem obvestila ponudnika.
5. Vsebina ponudbe
Popolna pisna ponudba mora vsebovati
in ji je potrebno priložiti:
5.1 Podatke o ponudniku:
– naziv/firma ponudnika,
– sedež,
– identifikacijsko številko za DDV,
– matično številko,
– izpisek iz sodnega registra za pravne
osebe oziroma izpis iz poslovnega registra
Slovenije za samostojne podjetnike,
– kopijo osebnega dokumenta, ki izkazuje državljanstvo za fizične osebe,
– pooblaščena oseba ponudnika za podpis pogodbe,
– pooblaščena kontaktna oseba v zvezi
s ponudbo.
5.2 Ponujeno ceno zemljišč, ki ne sme
biti nižja od izhodiščne cene, ki je navedena
v 3. točki predmetnega razpisa.
5.3 Predloženo idejno programsko zasnovo trgovsko-poslovnega objekta.
5.4 Originalno potrdilo o vplačani varščini
v višini 10% ponujene cene za zemljišča na
račun številka 01400-0100020075, sklicna
številka 00-76996-7141000-2011 z navedbo
»Varščina za nakup nepremičnin« in celotno
številko računa (št. računa in naziv banke)
za primer vračila varščine.
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5.5 Izjavo o roku dokončanja izgradnje
objekta.
5.6 Izjavo o vezanosti na ponudbo, ki je
do sklenitve pogodbe.
5.7 Izjavo, da ponudnik sprejema pogoje
razpisa.
5.8 Izjavo banke, da bo v primeru, če bo
ponudnik izbran in bo občina zahtevala, izdala bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in pravočasno izvedbo
del v višini pogodbene vrednosti z veljavnostjo do končnega datuma prevzema objekta
– pridobitve uporabnega dovoljenja.
Razpisna dokumentacija je objavljena na
uradni spletni strani Občine Poljčane; www.
poljcane.si. Ponudniki lahko razpisno dokumentacijo dvignejo tudi v sprejemni pisarni
Občine Poljčane ali jo zahtevajo po e-pošti
na naslovu: karmen.furman@poljcane.si.
6. Kriteriji, ki jih mora investitor zadovoljevati/pogoji za sodelovanje pri javni ponudbi
6.1 Nepremičnina se prodaja po načelu
»videno – kupljeno«.
6.2 Ponudba je zavezujoča in dokončna.
6.3 Na razpis se lahko prijavijo pravne in
fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev nepremičnin na območju Republike
Slovenije po veljavnih predpisih.
6.4 Ponudnik mora pred iztekom roka za
zbiranje ponudb plačati varščino, s katero
jamči za resnost ponudbe in izpolnjevanje
pogodbenih obveznosti in predložiti originalno potrdilo o vplačani varščini v višini
10% ponujene cene zemljišča, s priloženo
celotno številko svojega računa (št. računa
in naziv banke) za primer vračila varščine.
Varščina se nakaže na račun Občine Poljčane, številka 01400-0100020075, sklicna
številka 00-76996-7141000-2011 z navedbo
»Varščina za nakup nepremičnin«. Ponudniku, ki ne bo izbran za najugodnejšega ponudnika, bo varščina brez obresti vrnjena v roku
15 dni od datuma izbire ponudnika. Izbranemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino.
7. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika: najvišji seštevek števila točk po
naslednjih sklopih
1. ponujena višina kupnine: 50 točk.
Ponujena cena za m2 zemljišča se bo ocenjevala po naslednjih kriterijih:
– najvišja ponujena kupnina prejme
50 točk, vsaka naslednja nižja ponudba
5 točk manj;
2. predložena idejna programska zasnova: 50 točk. Merila, po katerih se ocenjuje predložena programska zasnova so:
2.1 velikost poslovno-trgovskega
objekta 20 točk:
– ponudnik, ki zagotovi največji poslovno-trgovski center po m2 prejme 20
točk, vsaka naslednja nižja ponudba prejme 5 točk manj.
2.2 delež ponudnika v panogi prodaje na drobno z izdelki vsakdanje potrošnje
20 točk:
– največje število točk prejme ponudnik, ki zagotovi ponudbo običajnega supermarketa, njegova prisotnost v občini pa prispeva k največji konkurenčnosti na področju
prodaje na drobno z izdelki vsakdanje potrošnje, vsaka naslednja nižja ponudba prejme
5 točk manj.
2.3 dodatne ugodnosti za prodajalca 10 točk:
– največje število 10 točk prejme ponudnik, ki občini ponudi največ dodatnih
ugodnosti na področju urejanja prostora in

okolice ter druge namenske donacije za nepremičnino parc. št. 247/10, k.o. Poljčane
z namenom, da Občina Poljčane na nepremičnini parc. št. 247/10, k.o. Poljčane uredi
otroško igrišče in igrišče za odbojko na mivki. Vsaka naslednja nižja ponudba prejme
2 točki manj.
Glede na zgoraj navedena merila lahko ponudnik zbere največ 100 točk. Kot najugodnejša se bo štela ponudba z najvišjim
seštevkom zbranih točk. Če je med prejetimi
ponudbami več ponudnikov z enakim številom točk, lahko komisija, imenovana za
izvedbo javnega razpisa:
– pozove vse najugodnejše ponudnike k oddaji nove ponudbe ali
– opravi z najugodnejšimi ponudniki
dodatna pogajanja.
8. Posebna določila: z izbranim ponudnikom se bo sklenila prodajna pogodba s katero se na ponudnika prenese lastninska
pravica na nepremičninah, ki sta predmet
razpisa. Plačilo kupnine se opravi najkasneje v roku 8 dni od sklenitve prodajne pogodbe oziroma od izstavitve računa. To določilo
je bistvena sestavina prodajne pogodbe.
Kolikor izbrani ponudnik v dogovorjenem
roku kupnine ne plača, se mu zaračunajo zakonite zamudne obresti ali pa se pogodba razveljavi. Prav tako se bo ponudnik
v pogodbi zavezal pričeti z gradnjo objekta
v roku 6. mesecev po podpisu prodajne pogodbe, v nasprotnem primeru bo ponudnik
na pisni poziv občine dolžan zemljišče vrniti
občini v last in posest.
9. Odpiranje ponudb in izbor ponudnika:
komisija, imenovana s sklepom župana, bo
dne 21. septembra 2011 ob 10. uri na sedežu Občine Poljčane, Bistriška cesta 65,
2319 Poljčane, javno odprla vse pravočasno
prispele in pravilno označene ponudbe. Pripombe na javnem odpiranju lahko podajo le
ponudniki in s pisnim pooblastilom tudi njihovi pooblaščenci. Prepoznih in nepravilno
označenih ponudb komisija ne bo obravnavala (prepozno prispele ponudbe bodo
zapečatene vrnjene ponudnikom). Razpis
se šteje kot uspel tudi v primeru, če se javi
le en ponudnik.
10. Rok za izbiro najugodnejšega ponudnika: o izidu javnega razpisa bodo kandidati obveščeni v roku največ 15 dni od
izteka roka za predložitev ponudb.
11. Omejitve prodajalca v zvezi s postopkom razpolaganja: Občina Poljčane si
pridržuje pravico, da kadarkoli ustavi začeti
postopek do sklenitve pravnega posla, brez
odškodninske odgovornosti.
12. Kontaktna oseba: podrobnejše informacije o javnem zbiranju ponudb lahko ponudniki dobijo na Občini Poljčane na
tel. 02/802-92-23, Karmen Furman v času
uradnih ur. Ogled nepremičnine je možen
po predhodnem dogovoru.
Občina Poljčane
Ob-4402/11
Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15,
1000 Ljubljana na podlagi Statuta družbe
Telekom Slovenije, d.d. z dne 6. 7. 2010 in
Navodila o trajni izločitvi iz uporabe, odpisu
in odtujitvi opredmetenih osnovnih sredstev
z dne 10. 7. 2008, objavlja
zbiranje pisnih ponudb
za prodajo nepremičnin – počitniških
enot
I. Predmet prodaje so naslednje nepremičnine
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1. Kranjska Gora, Čičare 7, apartma številka 2, v skupni izmeri 39,85 m2 (dnevna
soba s kuhinjo, predprostor, kopalnica, balkon, klet) s pripadajočim deležem na zemljišču-stavbišču z ID znakom nepremičnine
2169-397/4-0, k.o. Kranjska Gora; apartma
je vpisan v katastru stavb kot stanovanjska
enota z identifikacijsko številko 2169-31-99
in se nahaja v visokem pritličju zgradbe –
zgrajene leta 1980. Objekt ima električno in
vodovodno napeljavo, ogrevanje je na elektriko. Apartma je opremljen s tipsko opremo,
ki se prodaja skupaj z apartmajem. Nepremičnina ni vpisana v zemljiški knjigi, prodajalec razpolaga s fotokopijo kupoprodajne
pogodbe sklenjene med Podjetjem za PTT
promet Ljubljana, Cigaletova 15, Ljubljana,
kot pravnim prednikom Telekoma Slovenije
d.d. in GIP »GRADIS« n.sol.o., Ljubljana,
Šmartinska cesta 134 a, Ljubljana, TOZD
GE Jesenice, Prešernova 5, Jesenice. Kupec mora na svoje stroške pridobiti ustrezne listine za vknjižbo lastninske pravice
odkupljene nepremičnine in jo tudi na svoje
stroške vknjižiti v zemljiški knjigi.
Ogled bo možen po predhodnem dogovoru – klicati ob delavnikih v času od
11. do 13. ure in od 17. do 19. ure, na
tel. 041/722-597, g. Branko.
Izhodiščna prodajna cena apartmaja
je 69.700,00 EUR; fiksna – prodajna cena
opreme je 1.200,00 EUR + DDV.
2. Kranjska Gora, Čičare 7, apartma številka 4, v skupni izmeri 39,85 m2 (dnevna
soba s kuhinjo, predprostor, kopalnica, balkon, klet) s pripadajočim deležem na zemljišču-stavbišču z ID znakom nepremičnine
2169-397/4-0, k.o. Kranjska Gora; apartma
je vpisan v katastru stavb kot stanovanjska
enota z identifikacijsko številko 2169-31-100
in se nahaja v visokem pritličju zgradbe –
zgrajene leta 1980. Objekt ima električno in
vodovodno napeljavo, ogrevanje je na elektriko. Apartma je opremljen s tipsko opremo,
ki se prodaja skupaj z apartmajem. Nepremičnina ni vpisana v zemljiški knjigi, prodajalec razpolaga s fotokopijo kupoprodajne
pogodbe sklenjene med Podjetjem za PTT
promet Ljubljana, Cigaletova 15, Ljubljana,
kot pravnim prednikom Telekoma Slovenije
d.d. in GIP »GRADIS« n.sol.o., Ljubljana,
Šmartinska cesta 134 a, Ljubljana, TOZD
GE Jesenice, Prešernova 5, Jesenice. Kupec mora na svoje stroške pridobiti ustrezne listine za vknjižbo lastninske pravice
odkupljene nepremičnine in jo tudi na svoje
stroške vknjižiti v zemljiški knjigi.
Ogled bo možen po predhodnem dogovoru – klicati ob delavnikih v času od
11. do 13. ure in od 17. do 19. ure, na
tel. 041/722-597, g. Branko.
Izhodiščna prodajna cena apartmaja
je 69.700,00 EUR; fiksna – prodajna cena
opreme je 1.200,00 EUR + DDV.
3. Kranjska Gora, Čičare 11, apartma številka 012, v skupni izmeri 43,24 m2 (dnevna
soba s kuhinjo, predprostor, kopalnica, balkon, klet), s pripadajočim deležem na zemljišču-stavbišču z ID znakom nepremičnine
2169-387/4-0, k.o. Kranjska Gora; apartma
je vpisan v katastru stavb kot stanovanjska
enota z identifikacijsko številko 2169-1138-10
in se nahaja v visokem pritličju zgradbe –
zgrajene leta 1980. Objekt ima električno in
vodovodno napeljavo, ogrevanje je na elektriko. Apartma je opremljen s tipsko opremo,
ki se prodaja skupaj z apartmajem. Nepremičnina ni vpisana v zemljiški knjigi, prodajalec razpolaga s fotokopijo kupoprodajne

pogodbe sklenjene med Podjetjem za PTT
promet Ljubljana, Cigaletova 15, Ljubljana,
kot pravnim prednikom Telekoma Slovenije
d.d. in GIP »GRADIS« n.sol.o., Ljubljana,
Šmartinska cesta 134 a, Ljubljana, TOZD
GE Jesenice, Prešernova 5, Jesenice. Kupec
mora na svoje stroške pridobiti ustrezne listine za vknjižbo lastninske pravice odkupljene
nepremičnine in jo tudi na svoje stroške vknjižiti v zemljiški knjigi.
Ogled bo možen po predhodnem dogovoru – klicati ob delavnikih v času od
11. do 13. ure in od 17. do 19. ure, na
tel. 041/722-597, g. Branko.
Izhodiščna prodajna cena apartmaja
je 73.500,00 EUR; fiksna – prodajna cena
opreme je 700,00 EUR + DDV.
4. Kranjska Gora, Čičare 11, apartma številka 109, v skupni izmeri 58,79 m2
(dnevna soba s kuhinjo, predprostor, kopalnica, balkon, klet), s pripadajočim deležem na zemljišču-stavbišču z ID znakom
nepremičnine 2169-387/4-0, k.o. Kranjska
Gora; apartma je vpisan v katastru stavb
kot stanovanjska enota z identifikacijsko
številko 2169-1138-25 in se nahaja v prvem
nadstropju zgradbe, zgrajene leta 1980.
Objekt ima električno in vodovodno napeljavo, ogrevanje je na elektriko. Apartma je
opremljen s tipsko opremo, ki se prodaja skupaj z apartmajem. Nepremičnina ni
vpisana v zemljiški knjigi, prodajalec razpolaga s fotokopijo kupoprodajne pogodbe
sklenjene med Podjetjem za PTT promet
Ljubljana, Cigaletova 15, Ljubljana, kot pravnim prednikom Telekoma Slovenije d.d. in
GIP »GRADIS« n.sol.o., Ljubljana, Šmartinska cesta 134 a, Ljubljana, TOZD GE Jesenice, Prešernova 5, Jesenice. Kupec mora
na svoje stroške pridobiti ustrezne listine
za vknjižbo lastninske pravice odkupljene
nepremičnine in jo tudi na svoje stroške
vknjižiti v zemljiški knjigi.
Ogled bo možen po predhodnem dogovoru – klicati ob delavnikih v času od
11. do 13. ure in od 17. do 19. ure, na
tel. 041/722-597, g. Branko.
Izhodiščna prodajna cena apartmaja
je 94.100,00 EUR; fiksna – prodajna cena
opreme je 900,00 EUR + DDV.
5. Bohinjska Bistrica (Kobla), Ravne
v Bohinju 23, apartma št. 12, v skupni izmeri 55,60 m2 (se nahaja v dveh etažah in je
sestavljen iz hodnika, kopalnice, dnevnega
prostora s kuhinjo in jedilnico, dveh sob in
balkona); s pripadajočim deležem zemljišča
z ID znakom nepremičnine 2200-617/5-0,
2200-617/4-0, 2200-617/3-0, 2200-618/3-0,
2200-1470/4-0, vse k.o. Bohinjska Bistrica,
v deležu 560/10000. Apartma je vpisan
v katastru stavb kot stanovanjska enota
z identifikacijsko številko 2200-1145-12 in
se nahaja v nadstropju zgradbe, ki je zgrajena leta 1990. Nepremičnina – apartma je
vpisan v zemljiški knjigi kot etažna lastnina Telekoma z ID znakom nepremičnine
2200-1145-12, k.o. Bohinjska Bistrica v deležu do celote. Objekt je priključen na električno, vodovodno in kanalizacijsko omrežje. V apartmaju je telefonski priključek in
priključek CATV, ogrevanje je na elektriko.
Apartma je opremljen s tipsko opremo, ki se
prodaja skupaj z apartmajem.
Ogled bo možen po predhodnem dogovoru – klicati ob delavnikih v času od 9. do
12. ure na tel. 041/360-621, ga. Ana.
Izhodiščna prodajna cena apartmaja
je 97.300,00 EUR; fiksna – prodajna cena
opreme je 1.100,00 EUR + DDV.
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6. Bohinj, Ribičev laz 47, apartma v skupni izmeri 56,28 m2 (sestavljen iz kuhinje,
dnevnega prostora, hodnika, dveh predprostorov, sobe, kopalnice in sanitarij); s pripadajočim deležem zemljišča z ID znakom
nepremičnine 2199-1136/6-0, k.o. Savica,
v deležu 16/100 od celote. Apartma skupaj
s Telekomovimi tehnološkimi prostori predstavlja del stavbe z ident. številko stavbe
2199-301; prostori se nahajajo v stavbi (v
kateri so tudi preostali Telekomovi tehnološki prostori in Poštni prostori), ki je zgrajena
leta 1970. Objekt je priključen na električno, vodovodno in kanalizacijsko omrežje.
V apartmaju je telefonski priključek in priključek CATV, ogrevanje je centralno – radiatorsko. Apartma je opremljen s tipsko opremo,
ki se prodaja skupaj z apartmajem. Telekom
Slovenije d.d. je v zemljiški knjigi vpisan kot
solastnik celotne nepremičnine z ID znakom nepremičnine 2199-1136/6-0, k.o. Savica v idealnem deležu 68/100 od celote;
prodajani apartma predstavlja delež 16/100
celotne nepremičnine.
Ogled bo možen po predhodnem dogovoru – klicati ob delavnikih v času od 9. do
12. ure na tel. 041/360-621, ga. Ana.
Izhodiščna prodajna cena apartmaja je
123.800,00 EUR; fiksna – prodajna cena
opreme je 1.500,00 EUR + DDV.
7. Rogla, Gaber 98, apartma v skupni
izmeri 21,00 m2 (predsoba, soba, kuhinja,
kopalnica), s pripadajočim deležem na zemljišču-stavbišču z ID znakom nepremičnine 1091-1095/85-0, k.o. Hudinja; apartma
je vpisan v katastru stavb kot stanovanjska
enota z identifikacijsko številko 1091-528-2
in se nahaja v zgradbi – počitniškem objektu, ki je bil zgrajen leta 1982.
Objekt ima električno in vodovodno napeljavo, ogrevanje je na elektriko. Apartma
je opremljen s tipsko opremo, ki se prodaja
skupaj z apartmajem.
Za nepremičnino – apartma je bil dne
27. 6. 2011 vložen na zemljiško knjigo predlog za vknjižbo lastninske pravice pod Dn 8000039637/2011 na Telekom
Slovenije d.d. z ID znakom nepremičnine
1091-528-2, k.o. Hudinja v deležu do celote.
Ogled bo možen po predhodnem dogovoru – klicati ob delavnikih v času od 9. do
12. ure, na tel. 041/767-568, ga. Edith.
Izhodiščna prodajna cena apartmaja
je 37.800,00 EUR; fiksna – prodajna cena
opreme je 400,00 EUR + DDV.
8. Ptuj, Mariborska cesta 19, apartma
v skupni izmeri 38,50 m2 (kuhinja z jedilnico,
dnevna soba, soba in kopalnica); s pripadajočim deležem zemljišča z ID znakom nepremičnine 400-2068-0, k.o. Ptuj, v deležu
526/10000 od celote. Apartma skupaj s Telekomovimi tehnološkimi prostori predstavlja
del stavbe z ident. številko stavbe 400-1206;
prostori se nahajajo v stavbi (v kateri so
tudi preostali Telekomovi tehnološki prostori, poštni prostori in dve drugi stanovanji), ki
je zgrajena leta 1995. Objekt je priključen
na električno, vodovodno in kanalizacijsko
omrežje. Ogrevanje je na elektriko. Apartma
je opremljen s tipsko opremo, ki se prodaja
skupaj z apartmajem.
Telekom Slovenije d.d. je v zemljiški knjigi vpisan kot solastnik celotne nepremičnine z ID znakom nepremičnine 400-2068-0,
k.o. Ptuj, v idealnem deležu 56/100 od celote; prodajani apartma predstavlja delež
526/10000 celotne nepremičnine.
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Ogled bo možen po predhodnem dogovoru – klicati ob delavnikih v času od 9. do
12. ure, na tel. 041/767-568, ga. Edith.
Izhodiščna prodajna cena apartmaja
je 38.500,00 EUR; fiksna – prodajna cena
opreme je 800,00 EUR + DDV.
9. Dolenjske Toplice, Zdraviliški trg 3,
apartma št. 1, površine 41,49 m2 in pripadajoča terasa, v pritličju poslovno-počitniškega objekta v središču Dolenjskih Toplic;
v objektu so poleg treh počitniških apartmajev tudi tehnološki prostori Telekoma v kletni etaži, del prostorov v pritličju se oddaja
Pošti Slovenije, v podzemnem delu objekta
je zaklonišče, ob objektu je zunanja garaža.
Objekt kot celota ima ident. številke stavbe 3 in 4, obe s številkami dela stavbe 1.
Stavba leži na zemljišču z ID znakom nepremičnine 1495-452/17-0 (poslovna stavba – stavbišče) s pripadajočim zemljiščem
– dvoriščem z ID znakom nepremičnine
1495-452/16-0 (dvorišče), obe k.o. Dolenjske Toplice. Apartmaju, ki se prodaja pripada tudi sorazmerni del navedenega zemljišča. Počitniški apartma št. 1 predstavlja
delež 693/10000 celotne nepremičnine.
Apartma je prenovljen leta 2005. Apartma
je opremljen s tipsko opremo, ki se prodaja
skupaj z apartmajem.
Ogled bo možen po predhodnem dogovoru, na tel. 07/373-71-41, g. Marjan.
Izhodiščna prodajna cena apartmaja
je 60.700,00 EUR; fiksna – prodajna cena
opreme je 2.100,00 EUR + DDV.
10. Dolenjske Toplice, Zdraviliški trg 3,
apartma št. 2, površine 59,52 m2, v nadstropju poslovno-počitniškega objekta v središču Dolenjskih Toplic; v objektu so poleg
treh počitniških apartmajev tudi tehnološki
prostori Telekoma v kletni etaži, del prostorov v pritličju se oddaja Pošti Slovenije,
v podzemnem delu objekta je zaklonišče, ob
objektu je zunanja garaža.
Objekt kot celota ima ident. številke stavbe 3 in 4, obe s številkami dela stavbe 1.
Stavba leži na zemljišču z ID znakom nepremičnine 1495-452/17-0 (poslovna stavba – stavbišče) s pripadajočim zemljiščem
– dvoriščem z ID znakom nepremičnine
1495-452/16-0 (dvorišče), obe k.o. Dolenjske Toplice. Apartmaju, ki se prodaja pripada tudi sorazmerni del navedenega zemljišča. Počitniški apartma št. 2 predstavlja
delež 994/10000 celotne nepremičnine.
Apartma je prenovljen leta 2005. Apartma
je opremljen s tipsko opremo, ki se prodaja
skupaj z apartmajem.
Ogled bo možen po predhodnem dogovoru, na tel. 07/373-71-41, g. Marjan.
Izhodiščna prodajna cena apartmaja
je 71.400,00 EUR; fiksna – prodajna cena
opreme je 2.500,00 EUR + DDV.
11. Dolenjske Toplice, Zdraviliški trg 3,
apartma št. 3, površine 54,69 m2, v nadstropju poslovno-počitniškega objekta v središču Dolenjskih Toplic; v objektu so poleg
treh počitniških apartmajev tudi tehnološki
prostori Telekoma v kletni etaži, del prostorov v pritličju se oddaja Pošti Slovenije,
v delu objekta je zunanja garaža, v podzemnem delu objekta pa je zaklonišče. Objekt
kot celota ima ident. številke stavbe 3 in
4, obe s številkami dela stavbe 1. Stavba
leži na zemljišču z ID znakom nepremičnine
1495-452/17-0 (poslovna stavba – stavbišče) s pripadajočim zemljiščem – dvoriščem
z ID znakom nepremičnine 1495-452/16-0
(dvorišče), obe k.o. Dolenjske Toplice.
Apartmaju, ki se prodaja pripada tudi soraz-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
merni del navedenega zemljišča. Počitniški
apartma št. 3 predstavlja delež 913/10000
celotne nepremičnine.
Apartma je prenovljen leta 2005. Apartma je opremljen s tipsko opremo, ki se prodaja skupaj z apartmajem.
Ogled bo možen po predhodnem dogovoru, na tel. 07/373-71-41, g. Marjan.
Izhodiščna prodajna cena apartmaja
je 65.600,00 EUR; fiksna – prodajna cena
opreme je 2.100,00 EUR + DDV.
12. Červar – Istra, Pučki trg 2, apartma
št. 9 (ap. št. 1011), površine 43,60 m2, nahaja se v visokem pritličju večstanovanjskega
počitniškega objekta, etažnosti P+3, ki je
zgrajen leta 1980. Apartma je prenovljen
leta 2005.
Apartma je opremljen s tipsko opremo, ki
se prodaja skupaj z apartmajem.
Nepremičnina – apartma je vpisan na
ime prodajalca v zemljiški knjigi Poreč, na
zemljišču s parc. št. 833/5, št. zk vl. 415/4,
k.o. Poreč, v stavbi na naslovu Červar Porat, Pučki trg 2, kot dvosobno stanovanje
št. 1011 v pritličju stavbe, označen kot posebni etažni del »4«.
Ogled
nepremičnine
bo
možen po predhodnem dogovoru, na
tel. 00 385-98-98-12-560, g. Ivan.
Izhodiščna prodajna cena apartmaja
je 56.700,00 EUR; fiksna – prodajna cena
opreme je 3.000,00 EUR.
13. Červar – Istra, Pučki trg 2, apartma
št. 10 (ap. št. 1012), površine 37,76 m2, nahaja se v visokem pritličju večstanovanjskega počitniškega objekta, etažnosti P+3, ki
je zgrajen leta 1980. Apartma je prenovljen
leta 2002.
Apartma je opremljen s tipsko opremo, ki
se prodaja skupaj z apartmajem.
Nepremičnina – apartma je vpisan na
ime prodajalca v zemljiški knjigi Poreč, na
zemljišču s parc. št. 833/4, št. zk vl. 411/3,
k.o. Poreč, v stavbi na naslovu Červar porat, Pučki trg 2, kot dvosobno stanovanje
št. 1012 v pritličju stavbe, označen kot posebni etažni del »3«.
Ogled
nepremičnine
bo
možen po predhodnem dogovoru, na
tel. 00 385-98-98-12-560, g. Ivan.
Izhodiščna prodajna cena apartmaja
je 49.100,00 EUR; fiksna – prodajna cena
opreme je 2.000,00 EUR.
14. Červar – Istra, Pučki trg 2, apartma
št. 11 (ap. št. 1013), površine 37,76 m2, nahaja se v visokem pritličju večstanovanjskega počitniškega objekta, etažnosti P+3, ki
je zgrajen leta 1980. Apartma je prenovljen
leta 2005.
Apartma je opremljen s tipsko opremo, ki
se prodaja skupaj z apartmajem.
Nepremičnina – apartma je vpisan na
ime prodajalca v zemljiški knjigi Poreč, na
zemljišču s parc. št. 833/3, št. zk vl. 409/3,
k.o. Poreč, v stavbi na naslovu Červar Porat, Pučki trg 2, kot dvosobno stanovanje
št. 1013 v pritličju stavbe, označen kot posebni etažni del »3«.
Ogled nepremičnine bo možen po predhodnem dogovoru, na tel. 00 385 98/98-12-560,
g. Ivan.
Izhodiščna prodajna cena apartmaja
je 49.100,00 EUR; fiksna – prodajna cena
opreme je 1.800,00 EUR.
15. Červar – Istra, Volta 1, apartma št. 7
(ap. št. 31140), površine 30,53 m2, nahaja
se v 1. nadstropju večstanovanjskega počitniškega objekta, etažnosti P+3, ki je zgrajen
leta 1980. Apartma je prenovljen leta 2001.

Apartma je opremljen s tipsko opremo, ki se
prodaja skupaj z apartmajem.
Nepremičnina – apartma je evidentirana
v zemljiški knjigi Poreč, na zemljišču s parc.
št. 795, št. zk vl. 441, k.o., Poreč, v stavbi na
naslovu Červar Porat, Volta 1, kot dvosobno
stanovanje št. 31140 v prvem nadstropju
stavbe, označen kot posebni etažni del »7«.
Nepremičnina zemljiško-knjižno ni urejena
oziroma lastninska pravica v času postopka
prodaje še NI vpisana na ime prodajalca;
sprožen je postopek pridobitve ustreznih listin.
Ogled nepremičnine bo možen po predhodnem dogovoru, na tel. 00 385 98/98-12-560,
g. Ivan.
Izhodiščna prodajna cena apartmaja
je 41.200,00 EUR; fiksna – prodajna cena
opreme je 1.200,00 EUR.
16. Červar – Istra, Volta 1, apartma št. 8
(ap. št. 31141), površine 30,53 m2, nahaja
se v 1. nadstropju večstanovanjskega počitniškega objekta, etažnosti P+3, ki je zgrajen
leta 1980. Apartma je prenovljen leta 2001.
Apartma je opremljen s tipsko opremo, ki se
prodaja skupaj z apartmajem.
Nepremičnina – apartma je evidentirana
v zemljiški knjigi Poreč, na zemljišču s parc.
št. 795, št. zk vl. 441, k.o. Poreč v stavbi na
naslovu Červar Porat, Volta 1, kot dvosobno stanovanje št. 31141 v prvem nadstropju
stavbe, označen kot posebni etažni del »6«.
Nepremičnina zemljiško-knjižno ni urejena
oziroma lastninska pravica v času postopka
prodaje še ni vpisana na ime prodajalca;
sprožen je postopek pridobitve ustreznih listin.
Ogled nepremičnine bo možen po predhodnem dogovoru, na tel. 00 385 98/98-12-560,
g. Ivan.
Izhodiščna prodajna cena apartmaja
je 41.200,00 EUR; fiksna – prodajna cena
opreme je 1.100,00 EUR.
17. Červar – Istra, Volta 1, apartma št.
C1 (ap. št. 31240), površine 30,53 m2, nahaja se v 2. nadstropju večstanovanjskega
počitniškega objekta, etažnosti P+3, ki je
zgrajen leta 1980. Apartma je prenovljen
leta 2003. Apartma je opremljen s tipsko
opremo, ki se prodaja skupaj z apartmajem.
Nepremičnina – apartma je evidentirana
v zemljiški knjigi Poreč, na zemljišču s parc.
št. 795, št. zk vl. 441, k.o. Poreč, v stavbi
na naslovu Červar Porat, Volta 1, kot dvosobno stanovanje št. 31240 v drugem nadstropju stavbe, označen kot posebni etažni
del »11«. Nepremičnina zemljiško-knjižno ni
urejena oziroma lastninska pravica v času
postopka prodaje še NI vpisana na ime
prodajalca; sprožen je postopek pridobitve
ustreznih listin.
Ogled nepremičnine bo možen po predhodnem dogovoru, na tel. 00 385 98/98-12-560,
g. Ivan.
Izhodiščna prodajna cena apartmaja
je 41.200,00 EUR; prodajna – fiksna cena
opreme je 1.300,00 EUR.
18. Červar – Istra, Volta 1, apartma št. C2
(ap. št. 31239), površine 36,96 m2, nahaja
se v 2. nadstropju večstanovanjskega počitniškega objekta, etažnosti P+3, ki je zgrajen
leta 1980. Apartma je prenovljen leta 2005.
Apartma je opremljen s tipsko opremo, ki se
prodaja skupaj z apartmajem.
Nepremičnina – apartma je evidentirana
v zemljiški knjigi Poreč, na zemljišču s parc.
št. 795, št. zk vl. 441, k.o. Poreč, v stavbi
na naslovu Červar Porat, Volta 1, kot dvo-
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sobno stanovanje št. 31239 v drugem nadstropju stavbe, označen kot posebni etažni
del »12«. Nepremičnina zemljiško-knjižno ni
urejena oziroma lastninska pravica v času
postopka prodaje še NI vpisana na ime
prodajalca; sprožen je postopek pridobitve
ustreznih listin.
Ogled nepremičnine bo možen po predhodnem dogovoru, na tel. 00 385 98/98-12-560,
g. Ivan.
Izhodiščna prodajna cena apartmaja
je 48.000,00 EUR; fiksna – prodajna cena
opreme je 2.200,00 EUR.
19. Červar – Istra, Volta 1, apartma
št. 31238, površine 30,53 m2, nahaja se
v 2. nadstropju večstanovanjskega počitniškega objekta, etažnosti P+3, ki je zgrajen
leta 1980. Apartma je prenovljen leta 2005.
Apartma je opremljen s tipsko opremo, ki se
prodaja skupaj z apartmajem.
Nepremičnina – apartma je evidentirana
v zemljiški knjigi Poreč, na zemljišču s parc.
št. 795, št. zk vl. 441, k.o. Poreč, v stavbi na
naslovu Červar Porat, Volta 1, kot dvosobno
stanovanje št. 31238 v drugem nadstropju
stavbe, označen kot posebni etažni del »9«.
Nepremičnina zemljiško-knjižno ni urejena
oziroma lastninska pravica v času postopka
prodaje še NI vpisana na ime prodajalca;
sprožen je postopek pridobitve ustreznih listin.
Ogled nepremičnine bo možen po predhodnem dogovoru, na tel. 00 385 98/98-12-560,
g. Ivan.
Izhodiščna prodajna cena apartmaja
je 41.200,00 EUR; fiksna – prodajna cena
opreme je 2.200,00 EUR.
20. Červar – Istra, Trg pod hrastom 2,
apartma št. 31120, površine 48,83 m2, nahaja se v 1. nadstropju večstanovanjskega
počitniškega objekta, etažnosti P+3, ki je
zgrajen leta 1980. Apartma je obnovljen leta
2006. Apartma je opremljen s tipsko opremo, ki se prodaja skupaj z apartmajem.
Nepremičnina – apartma je evidentirana
v zemljiški knjigi Poreč, na zemljišču s parc.
št. 793, št. zk vl. 407, k.o. Poreč, v stavbi na
naslovu Červar Porat, Trg pod hrastom 2,
kot trisobno stanovanje v prvem nadstropju stavbe, označen kot posebni etažni del
»10«. Nepremičnina zemljiško-knjižno ni
urejena oziroma lastninska pravica v času
postopka prodaje še NI vpisana na ime
prodajalca; sprožen je postopek pridobitve
ustreznih listin.
Ogled nepremičnine bo možen po predhodnem dogovoru, na tel. 00 385 98/98-12-560,
g. Ivan.
Izhodiščna prodajna cena apartmaja
je 63.500,00 EUR; fiksna – prodajna cena
opreme je 2.700,00 EUR.
21. Mareda – Istra, Mareda, apartma
št. 207208, povšrine izmeri 35,40 m2, nahaja se v 2. nadstropju večstanovanjskega počitniškega objekta, etažnosti P+2, ki
je zgrajen leta 1990 in pozneje prenovljen.
Apartma je opremljen s tipsko opremo, ki se
prodaja skupaj z apartmajem.
Nepremičnina – apartma je vpisan na
ime prodajalca v zemljiški knjigi Buje kot
samostojni etažni del, evidentiran v zemljiški knjigi na zemljišču s parc. št. 1191/29,
št. zk vl. 2900/31, k.o. Novigrad, kot enosobno stanovanje z oznako C31 (številka
ap. 207208) in predstavlja delež 198/10000
od celote.
Ogled
nepremičnine
bo
možen
po predhodnem dogovoru, na tel. 00 385-99
311-68-40, g. Robert.

Izhodiščna prodajna cena apartmaja
je 46.000,00 EUR; fiksna – prodajna cena
opreme je 1.100,00 EUR.
22. Barbariga pri Puli – Istra, apartma
št. 098105, površine 31,55 m2, nahaja se
v 1. nadstropju počitniškega objekta, etažnosti P+1, ki je zgrajen leta 1985. Apartma
je opremljen s tipsko opremo, ki se prodaja
skupaj z apartmajem.
Nepremičnina – apartma je kot lastnina Telekom Slovenije evidentiran in vpisan
v zemljiški knjigi Pula, na parcelni številki
7788/3 (apartma, dvorišče), št. zk vl. 6573,
k.o. Vodnjan, v solastnem deležu 2/8 od
celote.
Ogled nepremičnine bo možen po predhodnem dogovoru, na tel. 00 385 98/42-58-77,
g. Boris.
Izhodiščna prodajna cena apartmaja
je 37.900,00 EUR; fiksna – prodajna cena
opreme je 1.100,00 EUR.
23. Barbariga pri Puli – Istra, apartma
št. 10024, površine 33,42 m2, nahaja se
v pritličju počitniškega objekta (kot samostojna pritlična enota), ki je zgrajen leta
1985 in pozneje tudi prenovljen. Apartmaju
pripada terasa (dvorišče). Apartma je opremljen s tipsko opremo, ki se prodaja skupaj
z apartmajem.
Nepremičnina – apartma je kot lastnina
Telekom Slovenije, d.d. evidentiran in vpisan
v zemljiški knjigi Pula, na parcelni številki
št. 7690 (zgradba, dvorišče), št. zk vl. 7301,
k.o. Vodnjan.
Ogled nepremičnine bo možen po predhodnem dogovoru, na tel. 00 385 98/42-58-77,
g. Boris.
Izhodiščna prodajna cena apartmaja
je 46.800,00 EUR; fiksna – prodajna cena
opreme je 1.300,00 EUR.
24. Barbariga pri Puli – Istra, apartma
št. 06108, površine 34,00 m2, nahaja se
v 1. nadstropju počitniškega objekta, etažnosti P+1, ki je zgrajen leta 1980 in pozneje tudi prenovljen. Apartmaju pripada del
vrta (dvorišče).
Apartma je opremljen s tipsko opremo, ki
se prodaja skupaj z apartmajem.
Nepremičnina je v celoti kot lastnina
Telekom Slovenije evidentirana in vpisana
v zemljiški knjigi Pula, s parcelno številko
7765/4 (celotna zgradba z dvema apartmajema in dvorišče), št. zk vl. 6575, k.o. Vodnjan v deležu 1/1.
* Stavba ni etažirana – zato na prodajani
del nepremičnine (na apartma št. 06108)
odpade delež 1/2 od celotne nepremičnine.
Ogled nepremičnine bo možen po predhodnem dogovoru, na tel. 00 385 98/42-58-77,
g. Boris.
Izhodiščna prodajna cena apartmaja
je 44.200,00 EUR; fiksna – prodajna cena
opreme je 1.100,00 EUR.
25. Barbariga pri Puli – Istra, apartma
št. 135004, površine 27,30 m2, nahaja se
v pritličju počitniškega objekta, (kot samostojna pritlična enota), ki je zgrajen leta
1985 in pozneje tudi prenovljen. Apartmaju
pripada tudi terasa in vrt (dvorišče). Apartma
je opremljen s tipsko opremo, ki se prodaja
skupaj z apartmajem.
Nepremičnina – apartma je kot lastnina
Telekom Slovenije, d.d. evidentiran in vpisan
v zemljiški knjigi Pula, na parcelni številki št. 7748/3 (zgradba, dvorišče), št. zk vl.
7359, k.o. Vodnjan.
Ogled nepremičnine bo možen po predhodnem dogovoru, na tel. 00 385 98/42-58-77,
g. Boris.
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Izhodiščna prodajna cena apartmaja
je 38.200,00 EUR; fiksna – prodajna cena
opreme je 1.000,00 EUR.
26. Barbariga pri Puli – Istra, apartma št. 121110, površine 32,10 m2, nahaja se v 1. nadstropju počitniškega objekta,
etažnosti P+1, ki je zgrajen leta 1985 in
pozneje tudi prenovljen. Apartma je opremljen s tipsko opremo, ki se prodaja skupaj
z apartmajem.
Nepremičnina – apartma je kot lastnina
Telekom Slovenije evidentirana in vpisana
v zemljiški knjigi Pula, s parcelno številko
7798/4 (apartma,dvorišče), št. zk vl. 6574,
k.o. Vodnjan, v deležu 1/6 od celote.
Ogled nepremičnine bo možen po predhodnem dogovoru, na tel. 00 385 98/42-58-77,
g. Boris.
Izhodiščna prodajna cena apartmaja
je 48.200,00 EUR; fiksna – prodajna cena
opreme je 1.200,00 EUR.
27. Savudrija – Istra, počitniški dom Odmarališka b.b. – objekt z več apartmaji, skupne površine 276,00 m2.
Samostoječi objekt je lociran na parcelnih
številkah 486 in 487, pripisane k zemljiško
knjižnemu vložku številka 608, v k.o. Umag.
Počitniški objekt je bi zgrajen leta 1975, je
masivne pritlične gradnje, je delno podkleten in pritličen; obsega osrednji del (skupni
prostori) ter devet apartmajev (s skupaj 35
ležišči) z lastno kopalnico in čajno kuhinjo.
Objekt je samostojen in mu pripada vrt, zelenica ter dvorišče. Objekt ima električno in
vodovodno napeljavo, kanalizacija je speljana v javni kanalizacijski vod. Prostori in
apartmaji so opremljeni s tipsko opremo, ki
se prodaja skupaj z objektom. Nepremičnine (objekt z vsemi prostori in pripadajočim
zemljiščem – stavbiščem in dvoriščem) in
pripadajoča oprema se prodajo skupaj kot
celota.
Nepremičnine so evidentirane v zemljiški
knjigi Buje, s parcelno številko 486 (zgradba
površine 276 m2), št. zk vl. 608, k.o. Umag in
parcelno številko 487 (zelenica in dvorišče
površine 931 m2), št. zk vl. 608, k.o. Umag.
Nepremičnine so v zemljiški knjigi vpisane na ime Telekom Slovenije, d.d., vendar
zemljiško-knjižni vpis še ni pravnomočen in
ni dokončen – v teku je postopek pridobitve
pravnomočnosti sklepa o vpisu lastninske
pravice. V primeru prodaje nepremičnin (izbranemu kupcu) se Telekom Slovenije, d.d.
v kupoprodajni pogodbi zaveže, da bo na
svoje stroške poskrbel za pravnomočni in
dokončni vpis lastninske pravice na Telekom
Slovenije, d.d.
Ogled nepremičnine bo možen po predhodnem dogovoru, na tel. 00 385 98/98-12-560,
g. Ivan.
Izhodiščna prodajna cena nepremičnin je
265.000,00 EUR.
II. Pogoji za sodelovanje
Prodaja se opravi na podlagi javne objave zbiranja pisnih ponudb. Pisno ponudbo
za nakup posamezne nepremičnine je potrebno poslati priporočeno po pošti ali dostaviti osebno v zaprtih ovojnicah na naslov:
Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000
Ljubljana, soba št. 106, z oznako »Ponudba
za nakup nepremičnine – Ne odpiraj!«
Rok za predložitev ponudb je 21. 9. 2011.
Za pravočasne bodo veljale ponudbe, ki
bodo prispele po pošti ali bodo dostavljene
na naslov: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, soba 106, najkasneje
do vključno 21. 9. 2011 do 12. ure.
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Vsebina ponudbe:
Ponudniki so lahko fizične in pravne osebe, domače in tuje, ki morajo v posamični
pisni ponudbi (posebej za vsako posamično
nepremičnino – počitniško enoto) navesti
in posredovati naslednje podatke oziroma
dokumente:
– navesti svoje identifikacijske podatke
(ime in priimek oziroma firmo, naslov, EMŠO
oziroma matično številko, davčno številko)
ter tudi hrvaško OIB (osobni identifikacijski
broj) številko kolikor jo že ima,
– navesti zaporedno številko nepremičnine iz objave in druge natančne podatke nepremičnine za katero kandidirajo in predlagajo ponudbo,
– navesti posebej ponujeno ceno v EUR,
v absolutnem znesku za posamezno nepremičnino, ki ne sme biti nižja od navedene
objavljene izhodiščne prodajne cene,
– navesti popolne podatke o številki tekočega-transakcijskega računa ponudnika
(naziv banke in številka računa),
– fizične osebe morajo obvezno priložiti
fotokopijo dokumenta za identifikacijo (kopijo osebnega dokumenta), pravne osebe
morajo obvezno priložiti overjen izpis iz sodnega registra (ne starejši od 3 mesecev) in
samostojni podjetniki posamezniki priložiti
priglasitveni list,
– posebej dodatno pisno izjaviti, da soglaša z nakupom opreme po dodatno navedeni fiksni prodajni ceni za opremo, ki se
prodaja skupaj s počitniško enoto,
– posebej dodatno pisno izjaviti, da je
seznanjen s trenutnim lastniškim in zemljiško-knjižnim stanjem nepremičnine in da bo
v primeru nakupa predmetne nepremičnine
vse postopke v zvezi s potrebno dodatno
ureditvijo lastniških listin in v zvezi z vpisom
nepremičnine v zemljiško knjigo uredil sam
na svoje stroške,
Drugi pogoji:
Predmetne nepremičnine se prodajajo
po načelu “videno-kupljeno”. Kupec s sodelovanjem pri zbiranju pisnih ponudb potrjuje,
da je seznanjen s stanjem premoženja in se
odreka odškodninskim zahtevkom iz naslova stvarnih napak.
V primerih izvedbe pravnega posla (kupoprodaje) kupec plača tudi davek na promet z nepremičninami oziroma davek na
dodano vrednost in nosi vse stroške prenosa lastništva.
Kupnino mora kupec poravnati v celoti
v roku 30 dni od datuma izstavitve računa,
po sklenitvi pogodbe.
Ponudniki bodo o izboru obveščeni pisno, najpozneje do 30. 10. 2011.
Uspeli ponudnik mora skleniti kupoprodajno pogodbo v roku 60 dni po prejemu
obvestila, da je izbran kot najugodnejši ponudnik. V tem roku mora uspeli ponudnik
priskrbeti OIB (osobni identifikacijski broj),
kar je pogoj za vknjižbo novega lastnika
v zemljiški knjigi v RH.
V primeru, da najugodnejši ponudnik oziroma izbrani kupec po svoji krivdi ne izpolni
vseh pogojev iz objave in ne izpolni pogodbenih obveznosti se šteje, da je odstopil od
nakupa – v takšnem primeru je izbrani kupec dolžan plačati Telekomu Slovenije, d.d.,
odškodnino v višini 3.000,00 EUR + DDV.
Pri izbiri najugodnejšega ponudnika za
posamezno nepremičnino bo odločala predvsem višina ponujene cene.
Telekom Slovenije, d.d. si kot prodajalec
pridržuje pravico, da na podlagi te objave
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kljub prejetim ponudbam, ne sklene kupoprodajne pogodbe z nobenim od ponudnikov.
Dodatne informacije o vsebini objave
lahko ponudniki pridobijo:
– splošno: na telefonskih številkah:
02/530-27-70 – g. Marjan in 01/234-16-50 –
g. Mladen in 01/234-15-92 – ga. Jana.
– o trenutnem lastniškem in zemljiško-knjižnem statusu nepremičnin: na
tel. 01/234-13-68 – ga. Jana (za vse počitniške enote) ali na tel. 00 385 51/27-29-35
– ga. Suzana (za počitniške enote na Hrvaškem).
– glede ogledov nepremičnin, na
tel. 01/234-16-75 – ga. Ana.
Telekom Slovenije, d.d.
Št. 67/2011
Ob-4437/11
Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), Uredbe
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 34/11), Odloka o ustanovitvi Javnega
podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči – uradno prečiščeno besedilo (MUV,
št. 12/2009), sklepa 31. seje Mestnega
sveta Mestne občine Maribor z dne 5. 10.
2009, sklepa 3. seje Mestnega sveta Mestne občine Maribor z dne 20. 12. 2010,
sklepa 6. seje Mestnega sveta Mestne občine Maribor z dne 18. 4. 2011 in sklepa 8.
seje Mestnega sveta Mestne občine Maribor
z dne 27. 6. 2011, Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o., Grajska
ulica 7, 2000 Maribor (v nadaljevanju: JP
GSZ d.o.o.) za Mestno občino Maribor, Ulica
heroja Staneta 1, 2000 Maribor, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Predmet prodaje
1. Zemljišče, parc. št. 217/1, k.o. Orešje,
v izmeri 284 m2, je v lasti Mestne občine
Maribor in v naravi predstavlja zemljišče,
na katerem stoji del stanovanjskega objekta
z naslovom Meljski hrib 27, katerega želi lastnik legalizirati oziroma uskladiti zemljiško
knjižno stanje s stanjem v naravi. Zemljišče,
parc. št. 217/1, k.o. Orešje, je Mestna občina Maribor pridobila po pogodbi o prenosu
stavbnega zemljišča od Republike Slovenije, Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov.
Po potrdilu o namenski rabi zemljišča je
nepremičnina opredeljena kot stavbno zemljišče izven ureditvenih območij za poselitev, in sicer po Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje v občini Maribor
(MUV, št. 11/93, spremembe ter dopolnitve
26/98, 11/00, 2/01, 7/01, 12/02, 23/02 in
25/04), namenjena za razpršene gradnje.
Zemljišče se prodaja najmanj po izhodiščni ceni, ki znaša 19.000,00 EUR. V ceni
ni zajet 20% DDV. Komunalni prispevek bo
zaračunan pred izdajo gradbenega dovoljenja. Zemljišče, parc. št. 217/1, k.o. Orešje bo prodano na podlagi javnega zbiranja
ponudb, ponudniku, ki bo ponudil najvišjo
ceno.
2. Zemljišče, parc. št. 910, k.o. Studenci,
v izmeri 274 m2, je v lasti Mestne občine Maribor in v naravi leži ob Ciril Metodovi ulici,
ob lastniškem zemljišču, parc. št. 909, iste
k.o., kjer stoji zgradba z naslovom Ciril Metodova ulica 12 in predstavlja pripadajoče
zemljišče, preko katerega poteka dostop do
zgoraj navedenega objekta.

Po potrdilu o namenski rabi zemljišča
je nepremičnina opredeljena kot stavbno
zemljišče, in sicer po Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor (MUV,
št. 19/06, spremembe in dopolnitve 01/07,
5/07, 14/08, 15/08 in 26/09, obvezna razlaga 01/08, 05/08 in 16/10, popravek 17/09,
sklep 30/09) namenjena površinam za centralne dejavnosti.
Zemljišče se prodaja najmanj po izhodiščni ceni, ki znaša 21.000,00 EUR. V ceni
ni zajet 20% DDV. Komunalni prispevek bo
zaračunan pred izdajo gradbenega dovoljenja. Zemljišče, parc. št. 910, k.o. Studenci bo prodano na podlagi javnega zbiranja
ponudb, ponudniku, ki bo ponudil najvišjo
ceno.
3. Zemljišči, parc. št. 389/1, v izmeri
604 m2 in parc. št. 403/3, v izmeri 187 m2,
obe k.o. Zg. Radvanje sta v lasti Mestne
občine Maribor in v naravi ležita ob Pohorski
ulici. Po potrdilu o namenski rabi zemljišča
sta nepremični opredeljeni kot stavbni zemljišči v ureditvenem območju naselja, in
sicer po Odloku o prostorskih ureditvenih
pogojih za območje urbanistične zasnove
mesta Maribor (MUV, št. 19/06, spremembe in dopolnitve 01/07, 5/07, 14/08, 15/08
in 26/09, obvezna razlaga 01/08, 05/08 in
16/10, popravek 17/09, sklep 30/09) namenjeni površinam za stanovanje in po Odloku
o zazidalnem načrtu za del Ra 4 in del Ra 6
center Zg. Radvanje (MUV, št. 22/01) kot
zelenica.
Zemljišči se prodajata najmanj po izhodiščni ceni, ki znaša 121.000,00 EUR. V ceni
ni zajet 20% DDV. Komunalni prispevek bo
zaračunan pred izdajo gradbenega dovoljenja. Zemljišči, parc. št. 389/1 in 403/3, obe
k.o. Zg. Radvanje bosta prodani na podlagi
javnega zbiranja ponudb, ponudniku, ki bo
ponudil najvišjo ceno.
4. Zemljišče, parc. št. 734/12, v izmeri
266 m2, k.o. Melje je v lasti Mestne občine
Maribor in v naravi ležita ob križišču med
Oreškim nabrežjem in Plinarniško ulico. Po
potrdilu o namenski rabi zemljišča je nepremična opredeljena kot stavbno zemljišče
v ureditvenem območju naselja, in sicer po
Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za
območje urbanistične zasnove mesta Maribor (MUV, št. 19/06, spremembe in dopolnitve 01/07, 5/07, 14/08, 15/08 in 26/09, obvezna razlaga 01/08, 05/08 in 16/10, popravek
17/09, sklep 30/09) namenjeno prometnim
površinam.
Zemljišče se prodaja najmanj po izhodiščni ceni, ki znaša 20.884,00 EUR. V ceni
ni zajet 20% DDV. Komunalni prispevek bo
zaračunan pred izdajo gradbenega dovoljenja. Zemljišče, parc. št. 734/12, k.o. Melje bo prodano na podlagi javnega zbiranja
ponudb, ponudniku, ki bo ponudil najvišjo
ceno.
5. Zemljišča, parc. št. 3165/10, v izmeri
258 m2, parc. št. 3165/11 v izmeri 61 m2 in
parc. št. 3165/12 v izmeri 116 m2, vse k.o.
Pobrežje so v lasti Mestne občine Maribor in
v naravi ležijo med Čufarjevo in Osojnikovo
ulico. Po potrdilu o namenski rabi zemljišča
so nepremične opredeljene kot stavbna zemljišča v ureditvenem območju naselja, in
sicer zanje velja Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja
PPE, Po3-S, Po4-KE in Po5-S – območje
med Čufarjevo, Šolsko ter Osojnikovo ulico
in pokopališčem na Pobrežju – v Mestni
občini Maribor (MUV, št. 15/08, popravek
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MUV, št. 31/08) in predstavljajo pripadajoče
zemljišče k nepremičninam parc. št. 10/24
in 1023/2, k.o. Pobrežje.
Zemljišča se prodajo najmanj po izhodiščni ceni, ki znaša 41.760,00 EUR. V ceni
ni zajet 20% DDV. Komunalni prispevek bo
zaračunan pred izdajo gradbenega dovoljenja. Zemljišča, parc. št. 3165/10, 3165/11
in 3165/12, k.o. Pobrežje bodo prodana na
podlagi javnega zbiranja ponudb, ponudniku, ki bo ponudil najvišjo ceno.
2. Pogoji javnega zbiranja ponudb
Na javnem zbiranju ponudb lahko sodelujejo pravne in fizične osebe ter samostojni
podjetniki. Pisne ponudbe morajo vsebovati
naslednje listine:
– pravne osebe, ki so registrirane v Republiki Sloveniji, morajo priložiti sklep o vpisu ustanovitve subjekta, ki ne sme biti starejši od 30 dni oziroma elektronski izpis iz
Ajpes-a in številke TRR,
– fizične osebe morajo priložiti fotokopijo
osebnega dokumenta in številko TRR,
– samostojni podjetniki morajo priložiti izpis iz registra Davčne uprave RS, ki ne sme
biti starejši od 30 dni in številke TRR,
– pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb
morajo priložiti notarsko overjeno neomejeno specialno pooblastilo, ki se nanaša
na predmet javnega zbiranja ponudb,
– potrdilo o vplačani 10% varščini. Ponudniki vplačajo varščino v višini 10%
od objavljene izhodiščne cene, na transakcijski račun Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o.
04515-0000651184 odprt pri NKBM d.d.
najkasneje do 13. 9. 2011,
– tuja pravna ali fizična oseba mora zaradi vpisa v zemljiško knjigo predložiti enolično
identifikacijsko številko oziroma EMŠO,
– v pisni ponudbi je potrebno navesti ponujeno ceno za zemljišče – ponudnik mora
navesti višjo ali vsaj objavljeno izhodiščno
ceno za posamezno zemljišče,
– posebno izjavo ponudnika, da se strinja s pogoji javnega zbiranja ponudb in merilom za izbor ponudnika,
– in posebno izjavo ponudnika, da ponudba velja do 30. 12. 2011.
3. Kraj in čas oddaje ponudb: ponudbe
v zaprti ovojnici, s pripisom: »Ponudba na
nakup zemljišča – z navedeno zaporedno
številko in oznako – ne odpiraj«, morajo pripeti oziroma biti oddane na sedežu JP GSZ
d.o.o., Grajska ulica 7/III, 2000 Maribor, najkasneje do 14. 9. 2011, do 12. ure.
4. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika
Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena. V primeru,
da bosta dva ali več ponudnikov ponudila
enako najvišjo ceno, bo Komisija za izvedbo
in nadzor prodaje ter nakupov stavbnih zemljišč izvedla med ponudniki pogajanja.
Odpiranje ponudb in postopek za izbor
najugodnejšega ponudnika bo opravila Komisija za izvedbo in nadzor prodaje ter nakupov stavbnih zemljišč. Odpiranje ponudb
bo javno, in sicer dne 15. 9. 2011 ob 9. uri
na sedežu JP GSZ d.o.o..
5. Omejitev v postopku razpolaganja:
prodajalec si pridržuje pravico, da ne sklene prodajne pogodbe z nobenim od ponudnikov.
6. Sklenitev pogodbe:
Uspeli ponudnik mora z JP GSZ d.o.o.
skleniti prodajno pogodbo najkasneje
v 15 dneh po izdanem sklepu o izbiri ponudnika.
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Kupec mora poravnati kupnino v 30 dneh
po podpisu pogodbe. Plačilo kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Kolikor
kupec ne poravna kupnine na način in
v roku, določenem v sklenjeni pogodbi, se
šteje prodajna pogodba za nično, brez izvedbe posebnega postopka. Če uspeli ponudnik po svoji krivdi ne izpolni obveznosti
iz prejšnjega stavka, se šteje, da je odstopil
od nakupa. V takšnem primeru varščina zapade v korist prodajalca.
Po plačilu celotne kupnine in poravnavi
vseh stroškov, se bo kupcu nepremičnina
izročila v posest, v zemljiško knjigo pa bo
podan zemljiškoknjižni predlog.
V primeru, da najugodnejši ponudnik
odstopi od ponudbe oziroma ne sklene pogodbe, lahko prodajalec sklene pogodbo
z drugim najugodnejšim ponudnikom brez
javnega zbiranja ponudb.
7. Varščina: varščina bo izbranemu ponudniku vračunana v kupnino, neizbranim
ponudnikom pa bo v 8 dneh po izdanem
sklepu o izbiri ponudnika brezobrestno vrnjena.
8. Plačilo stroškov: kupec se obveže plačati kupnino, davek na dodano vrednost in
stroške JP GSZ d.o.o. v zvezi s postopkom
prodaje, in sicer v višini 1,5% od izhodiščne
cene oziroma največ 3.000,00 EUR z vključenim DDV.
9. Ustavitev postopka
JP GSZ d.o.o. lahko do sklenitve pogodbe postopek prodaje ustavi.
Ogled nepremičnin je možen na kraju
samem. Dodatne informacije lahko dobite
na tel. 02/220-14-22, 423, 554 ali info@jpgsz-mb.si.
Javno podjetje za gospodarjenje
s stavbnimi zemljišči d.o.o.
Ob-4396/11
Likvidacijski upravitelj družbe GOSTINSTVO ŽALEC proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o. – v likvidaciji, Velika Pirešica 36,
3310 Žalec, matična številka 5151007000,
na podlagi sklepa o prodaji z dne 18. 8.
2011 objavlja
javno zbiranje ponudb
za nakup poslovnih deležev in delnic
1. Predmet prodaje sta dva poslovna deleža in delnice, kot sledi:
a) poslovni delež družbe NITON, d.o.o.
– v likvidaciji, Podmilščakova ulica 34, Ljub
ljana, v nominalni višini 159.350,00 EUR,
kar predstavlja 41,16% osnovnega kapitala
družbe,
b) poslovni delež družbe IMP TEHNOMONT, d.o.o., Celovška cesta 150, Ljub
ljana, v nominalni višini 125.000,00 EUR,
kar predstavlja 50,00% osnovnega kapitala
družbe,
c) 39.952 lotov delnic družbe K-FIN, d.d.
– v stečaju, Celovška cesta 150, Ljubljana,
v nominalni višini 300.048,63 EUR.
Ponudba se lahko nanaša na odkup posamičnega ali obeh poslovnih deležev ali
vseh delnic.
2. Ponudba mora vsebovati naslednje
elemente:
a) ponujeno ceno: izražena mora biti
s točno določenim zneskom v EUR za vsak
posamezni poslovni delež ali delnico. Ponudbe, v katerih bi bila ponujena cena za
odkup poslovnih deležev ali delnic vezana
na ceno, ki jo ponuja kateri od ostalih ponudnikov, ne bodo štele za popolne in ne bodo
obravnavane,
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b) način in rok plačila,
c) rok veljavnosti ponudbe: do vključno
31. 10. 2011,
d) prenos imetništva: z dnem plačila
vseh pogodbenih obveznosti.
Ponudbe morajo biti brezpogojne.
Ponudba mora vsebovati zavezo ponudnika, da bo v primeru, če bo izbran za najugodnejšega ponudnika, najkasneje v roku
desetih delovnih dni od dneva prejema izjave o sprejemu ponudbe, s prodajalcem sklenil pogodbo o prenosu poslovnih deležev
družbe v obliki notarskega zapisa.
3. Kolikor bo ponudbo za nakup poslovnih deležev po tem razpisu podala družba sama, mora ponudba vsebovati zavezo
družbe, da bo najkasneje do plačila kupnine, z bilanco stanja oblikovala rezerve za lastne deleže v višini, ki ustreza višini celotne
kupnine, družba pa mora k ponudbi priložiti
tudi izjavo, da ima na dan oddaje ponudbe
zadosti razpoložljivih virov sredstev za oblikovanje rezerv za nakup lastnih poslovnih
deležev.
4. Na razpisu lahko sodelujejo domače
ali tuje pravne in fizične osebe. Pravne osebe morajo ponudbi priložiti izpis iz sodnega
(ali drugega ustreznega) registra, ki ni starejši od 30 dni.
5. Ponudbe je potrebno poslati na sedež družbe VELA NINA, d.o.o., Šmartinska
cesta 52, 1000 Ljubljana, v zaprti pisemski
ovojnici s pripisom: »Ponudba za javno zbiranje ponudb za nakup poslovnih deležev in
delnic – Ne odpiraj!«, najpozneje do 12. 9.
2011 do 12. ure.
Odpiranje ponudb bo nejavno.
6. Na podlagi tega razpisa prodajalec
ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prenosu poslovnih deležev v obliki notarskega
zapisa z najboljšim ali katerimkoli drugim
ponudnikom.
7. Podrobne informacije v zvezi s prodajo lahko zainteresirani ponudniki dobijo
vsak delavnik od 8. do 10. ure pri g. Nosetu,
tel. 01/360-31-10.
Likvidacijski upravitelj
VELA NINA, d.o.o.
Ob-4431/11
Skupna pokojninska družba d.d., Ljub
ljana, Trg republike 3, Ljubljana na podlagi 171. člena Zakona o zavarovalništvu
in Sklepa o podrobnejši vsebini povzetka
revidiranega letnega poročila – SKL 2002
objavlja
povzetek
revidiranega letnega poročila
za poslovno leto, ki se je zaključilo
31. 12. 2010,
s posebnim revizorjevim mnenjem za potrebe obveščanja javnosti.

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA
v EUR

31. 12. 2010

31. 12. 2009

6.373

42.403

SREDSTVA
Neopredmetena sredstva
Opredmetena osnovna sredstva

149.076

148.910

14.791.051

12.038.424

– razpoložljive za prodajo

6.863.563

5.894.438

– v posesti do zapadlosti

1.200.771

1.250.779

– v posojila in depozite

6.726.717

4.893.207

Finančne naložbe
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Sredstva iz finančnih pogodb
Terjatve in druga sredstva
Denar in denarni ustrezniki
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321.351.476

274.590.184

1.147.183

946.705

109.090

115.612

337.554.250

287.882.237

6.750.764

6.750.764

590.920

590.920

Rezerve iz dobička

911.047

787.179

Rezerva za spremembo poštene vrednosti

–65.370

86.161

Preneseni čisti poslovni izid iz prejšnjih let

4.749.002

2.740.272

Čisti poslovni izid poslovnega leta

1.114.816

2.008.730

14.051.180

12.964.026

321.351.476

274.590.184

Skupaj sredstva
KAPITAL
Osnovni kapital
Kapitalske rezerve

Skupaj kapital
OBVEZNOSTI
Obveznosti iz finančnih pogodb
Dolgoročne obveznosti do zaposlencev

118.546

118.546

Poslovne in druge obveznosti

533.048

209.482

Finančne obveznosti

1.500.000

0

Skupaj obveznosti

323.503.070

274.918.211

Skupaj kapital in obveznosti

337.554.250

287.882.237

34.769.667

33.300.981

2010

2009

4.753.426

4.111.385

Prihodki od vstopne provizije

990.097

962.604

Prihodki od izstopne provizije

28.679

11.011

3.734.650

3.137.770

2.338.987

2.163.139

4.439

2.091

Največja vrednost skupnih naložb v posamično finančno organizacijo
IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA
v EUR
Prihodki iz poslovanja

Prihodki od upravljavske provizije
Čisti obratovalni stroški
Stroški pridobivanja zavarovanj
Amortizacija

92.026

90.033

Stroški dela

991.342

970.810

1.251.180

1.100.205

9.601

25.160

Ostali obratovalni stroški
Drugi prihodki
Drugi odhodki
Izid iz poslovanja
Prihodki naložb
Prihodki od obresti
Prihodki od dividend

337.434

9.845

2.086.607

1.963.561

412.539

484.262

335.041

301.025

9.997

8.113

Tečajne razlike

31.104

269

Dobički pri odtujitvah naložb

36.397

174.855

1.260.461

215.900

Odhodki naložb
Odhodki za obresti
Odhodki iz oslabitve naložb, razpoložljivih za prodajo
Izgube pri odtujitvah naložb
Izid iz naložbenja
Sprememba obveznosti iz finančnih pogodb
ČISTI POSLOVNI IZID
Osnovni in popravljeni čisti dobiček na delnico

1.228

0

1.206.045

187.552

53.189

28.349

–847.922

268.361

0

0

1.238.684

2.231.922

38,28

68,98
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IZKAZ VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA
v EUR

2010

2009

1.238.684

2.231.922

Čisti dobički/izgube iz ponovne izmere finančnega sredstva, razpoložljivega za prodajo

–151.531

–441.354

– dobički/izgube, pripoznani v presežku iz prevrednotenja

1.071.306

–482.387

–1.222.837

41.033

Čisti poslovni izid

– prenos dobičkov/izgub iz presežka iz prevrednotenja v poslovni izid
Drugi vseobsegajoči donos

–151.531

–441.354

VSEOBSEGAJOČI DONOS POSLOVNEGA LETA

1.087.154

1.790.568

PRIKAZ BILANČNEGA DOBIČKA
v EUR

2010

2009

Čisti poslovni izid

1.238.684

2.231.922

Preneseni čisti dobiček

4.749.002

2.740.272

Povečanje rezerv iz dobička

–123.868

–223.192

– povečanje statutarnih rezerv

–123.868

–223.192

BILANČNI DOBIČEK

5.863.819

4.749.002

V skladu z določili pokojninskih načrtov
Skupne pokojninske družbe d.d., Ljubljana
znaša za poslovno leto 2010:
1. za Kritni sklad (po pokojninskih načrtih
PN-SK-01 in PN-SK-02):
– obrestna mera, izražena v odstotkih, ki
jo je družba kot izvajalec pokojninskih načrtov PN-SK-01 in PN-SK-02, upoštevala v izračunu sorazmernega deleža zavarovanca
v donosu kritnega sklada 1,75%;
– delež rezervacij, ki še niso pripisane zavarovancem, po pokojninskih načrtih
PN-SK-01 in PN-SK-02, izražen kot odstotek matematičnih rezervacij, namenjenih za
zajamčena izplačila, 5,52%.
2. za KS PN-SK-03 (po pokojninskem
načrtu PN-SK-03):
– obrestna mera, izražena v odstotkih,
ki jo je družba kot izvajalec pokojninskega
načrta PN-SK-03, upoštevala v izračunu sorazmernega deleža zavarovanca v donosu
kritnega sklada 1,75%;
– delež rezervacij, ki še niso pripisane zavarovancem, po pokojninskem načrtu
PN-SK-03, izražen kot odstotek matematičnih rezervacij, namenjenih za zajamčena
izplačila, 3,30%.
Aljoša Uršič
predsednik uprave
Peter Krassnig
član uprave
Poročilo neodvisnega revizorja
o povzetkih računovodskih izkazov
Uporabnikom javno objavljenega povzetka letnega poročila družbe Skupna pokojninska družba d.d.
Priloženi povzetki računovodskih izkazov, ki vključujejo povzetek izkaza finančnega položaja na dan 31. decembra 2010,
povzetek izkaza poslovnega izida, povzetek
izkaza vseobsegajočega donosa ter prikaz
bilančnega dobička za tedaj končano leto,
izhajajo iz revidiranih računovodskih izkazov družbe Skupna pokojninska družba d.d.,
d.d. za leto, ki se je končalo 31. decembra
2010. V našem poročilu z dne 20. maja 2011
smo o teh računovodskih izkazih izrazili neprilagojeno revizijsko mnenje z odstavkom
o poudarjanju zadeve. Ti računovodski iz-
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kazi in povzetki računovodskih izkazov ne
izkazujejo učinkov dogodkov, ki so se zgodili
po datumu našega poročila o teh računovodskih izkazih.
Povzetki računovodskih izkazov ne vsebujejo vseh razkritij, ki jih zahtevajo mednarodni standardi računovodskega poročanja,
kot jih je sprejela EU. Zato branje povzetkov
računovodskih izkazov ni nadomestilo za
branje revidiranih računovodskih izkazov
družbe Skupna pokojninska družba d.d..
Odgovornost poslovodstva za povzetke
računovodskih izkazov
Poslovodstvo je odgovorno za pripravo
povzetkov revidiranih računovodskih izkazov v skladu z Zakonom o zavarovalništvu
in Sklepom o podrobnejši vsebini povzetka
revidiranega letnega poročila – SKL 2002.
Revizorjeva odgovornost
Naša odgovornost je izraziti mnenje
o povzetkih računovodskih izkazov na podlagi naših postopkov, ki so bili opravljeni
v skladu z Mednarodnim standardom revidiranja (MSR) 810 – Posli poročanja o povzetkih računovodskih izkazov.
Mnenje
Po našem mnenju so povzetki računovodskih izkazov, ki izhajajo iz revidiranih računovodskih izkazov družbe Skupna pokojninska družba d.d. za leto, ki se je končalo
31. decembra 2010, v vseh pomembnih pogledih skladni s temi računovodskimi izkazi
v skladu z Zakonom o zavarovalništvu in
Sklepom o podrobnejši vsebini povzetka revidiranega letnega poročila – SKL 2002. Ne

Št.

da bi izrazili pridržek pa opozarjamo, enako
kot v našem poročilu o računovodskih izkazih z dne 20. maja 2011, na prikaz izkaza poslovnega izida, ki vključuje le zneske
prihodkov in odhodkov, ki se nanašajo na
poslovanje družbe, ne vključuje pa zneskov,
ki izhajajo iz naslova sredstev in obveznosti
iz finančnih pogodb, katere družba prikazuje v okviru obveznosti iz finančnih pogodbo
v izkazu finančnega položaja. Izkaz poslovnega izida je zato potrebno brati v povezavi
s pojasnilom 4.3.4.1.8.1 k računovodskim
izkazom, ki prikazuje prihodke in odhodke,
ki izhajajo iz sredstev in obveznosti iz finančnih pogodb.
KPMG SLOVENIJA,
podjetje za revidiranje, d.o.o.
mag. Simona Korošec Lavrič, univ. dipl.
ekon.
pooblaščena revizorka
Katarina Sitar Šuštar, univ. dipl. ekon.
pooblaščena revizorka
partner
Ob-4452/11
Obvestilo
o možnosti vložitve zahtevka
v postopkih likvidacije Jugobanke A.D.,
Beograd, enote v New Yorku
in Beogradske Banke A.D.,
Beograd, enote v New Yorku
skladno z odstavkom 620, člena XIII Zakona o bančništvu New Yorka.
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Prosimo preberite obvestilo:
Nadzornik bank države New York kot
upravitelj Jugobanke A.D., Beograd, enote
v New Yorku in Beogradske Banke A.D.,
Beograd enote v New Yorku je določil datum 22. julij 2011 kot prvi datum, na katerega je mogoče priglasiti zahtevke zoper
navedeni enoti bank. Vse osebe, ki imajo
zahtevke, ki izhajajo iz poslov z enotama,
lahko priglasijo (vložijo) zahtevek (Proof of
Claim) za izplačilo iz sredstev (premoženja)
navedenih enot. Vsi vlagatelji morajo vložiti
izpolnjen zahtevek (Proof of Claim) skupaj
s spremljajočimi dokumenti kot je obrazloženo v podanih navodilih.
Podrobnejše informacije ter obrazci za
vložitev zahtevka (Proof of Claim) so dostopni na internetni strani: http://www.nyjugobeoinfo.com ali preko telefona na naslednji
telefonski številki: + 1-800-418-2290.
Zadnji rok za vložitev zahtevka/ov je
22. januar 2012 (“Datum zastaranja”). V primeru, da zahtevka (Proof of Claim) ne boste
priglasili (vložili) do navedenega datuma,
bo vaš zahtevek absolutno zastaral ter ne
boste prejeli plačila ali kakršnegakoli nadaljnjega obvestila.
Information on the Liquidations of Jugobanka A.D., Beograd New York Agency and
Beogradska Banka A.D., Beograd New York
Agency and a Proof of Claim form are available at http://www.nyjugo-beoinfo.com. The
deadline to file a Proof of Claim for payment
is January 22, 2012.
Sullivan & Cromwell LLP
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Evidence sindikatov
Št. 101-1/2011
Ob-4265/11
Iz evidence statutov sindikata se izbriše
Sindikat delavcev gostinstva in turizma
Slovenije, Sindikat podjetja TGV GROZD,
d.o.o., Vrazova 5, Ormož.
Upravna enota Ormož preneha hraniti
pravila sindikata, ki se nahajajo v evidenci statutov sindikata pod zaporedno številko 43.
Dodeljena mu je bila matična številka
AJPES-a 1148001000.
Št. 10102-1/2011-11
Ob-4344/11
SINDIR – Sindikat direktorjev in ravnateljev Slovenije, Mariborska cesta 4, 2312
Orehova vas, se določi kot reprezentativni
sindikat v poklicu »vodstveni poklici v vzgoji
in izobraževanju«.
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Objave po Zakonu
o evidentiranju nepremičnin
Št. 2512-11/0176
Ob-4385/11
Območna geodetska uprava Koper, Cankarjeva ulica 1, Koper, v skladu s sedmim
odstavkom 11. člena Zakona o evidentiranju
nepremičnin – ZEN (Uradni list št. 47/06
in 65/07 – Odločba US) poziva osebe, ki
menijo, da so pravni nasledniki po verjetno
umrlimi:
1. Karlović Mihael, Smokvica 15, Gračišče, lastnik parc. št. 4641, 4668/4, k.o.
2618 Movraž;
2. Babič Ivan, Smokvica 39, Gračišče, lastnik parc. št. 7089/262, k.o. 2618 Movraž;
3. Starc Jolanda, Smokvica 5, Gračišče,
solastnica parc. št. 4675, 4674, 4679, k.o.
2618 Movraž;
4. Franca Marija, Smokvica 17, Gračišče, solastnica parc. št. 5168/47, 4928/2,
k.o. 2618 Movraž;
5. Starc Ivan, Smokvica 25, Gračišče,
solastnik parc. št. 4674, 4679, k.o. 2618
Movraž;
6. Franca Matej, Smokvica, solastnik
parc. št. 4331/3, 4615, 4670, 4677, 4878/3,
k.o. 2618 Movraž;
7. Babič Albina, Smokvica 17, Gračišče,
solastnica parc. št. 4921/2, 4654/3, 4604/1,
4841/1, k.o. 2618 Movraž;
8. Babič Marija, Smokvica 17, Gračišče,
solastnica parc. št. 4921/2, 4654/3, 4604/1,
4841/1, k.o. 2618 Movraž;
9. Babič Štefanija, Smokvica 17, Gračišče, solastnica parc. št. 4921/2, 4654/3,
4604/1, 4841/1, k.o. 2618 Movraž;
10. Juriševič Antonija, Smokvica 17, Gračišče, solastnica parc. št. 4921/2, 4654/3,
4604/1, 4841/1, k.o. 2618 Movraž;
11. Babič Valentin, Fjeroga 25, solastnik
parc. št. 4674, 4679, k.o. 2618 Movraž;
da se javijo v 30 dneh od dneva objave
oklica in vstopijo v postopek določitve mej
ceste na odseku Gračišče-Smokvica, ki ga
vodi samostojni podjetnik Geotim, geodetske storitve Igor Bertok s.p., Vojkovo nabrežje 4, Koper.
Oseba, ki meni, da je pravni naslednik,
mora izkazati obstoj svojega pravnega nasledstva.
Če se na objavo oklica ne javi nihče, velja domneva, da neznani lastnik nepremičnine soglaša z ugotovljeno katastrsko mejo.
Območna geodetska uprava Koper
dne 2. 8. 2011
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Objave gospodarskih družb
Št. 110189
Ob-4399/11
Likvidacijska upraviteljica družbe Javnega zavoda za kulturo, izobraževanje, šport,
turizem in mladino Trzin – v likvidaciji, na
podlagi pooblastil iz 412. člena ZGD-1 objavlja obvestilo in poziv upnikom:
1. Svet javnega zavoda za kulturo, izobraževanje, šport, turizem in mladino Trzin, Ljubljanska cesta 12, 1236 Trzin je dne
27. 5. 2011 sprejel sklep o prenehanju javnega zavoda in začetku likvidacije.
2. Za likvidacijsko upraviteljico je bila
imenovana Polona Gorše Prusnik, Slomškova 10, 1230 Domžale.
3. Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom opr. št.: Srg 2011/18541 z dne 9. 8.
2011 v sodni register vpisalo začetek redne
likvidacije nad Javnega zavoda za kulturo,
izobraževanje, šport, turizem in mladino Trzin – v likvidaciji.
4. Upnike Javnega zavoda za kulturo,
izobraževanje, šport, turizem in mladino Trzin – v likvidaciji, pozivam, da v roku 30 dni
od dneva objave tega poziva v Uradnem
listu RS, prijavijo svoje terjatve do Javnega zavoda za kulturo, izobraževanje, šport,
turizem in mladino Trzin – v likvidaciji in jih
s priloženimi dokazili o temelju in višini terjatev, pošljejo s priporočeno pošto na naslov
Javni zavod za kulturo, izobraževanje, šport,
turizem in mladino Trzin – v likvidaciji, Likvidacijska upraviteljica Polona Gorše Prusnik,
Mengeška cesta 22, 1236 Trzin, s pripisom:
prijava terjatve.
5. Likvidacijska upraviteljica vse dolžnike
Javnega zavoda za kulturo, izobraževanje,
šport, turizem in mladino Trzin – v likvidaciji,
poziva, da nemudoma poravnajo svoje obveznosti do družbe v likvidaciji.
Javni zavod za kulturo, izobraževanje,
šport, turizem in mladino Trzin –
v likvidaciji
Likvidacijska upraviteljica
Polona Gorše Prusnik
Ob-4410/11
Dne 7. 7. 2011 je Okrožno sodišče v Ljub
ljani izdalo sklep št. Srg 2011/26646 o začetku redne likvidacije družbe PROCTER
& GAMBLE d.o.o. Ljubljana – v likvidaciji.
Na podlagi 412. člena Zakona o gospodarskih družbah se upniki družbe PROCTER
& GAMBLE Ljubljana – v likvidaciji pozivajo, da v roku 30 dni od objave tega poziva
v Uradnem listu Republike Slovenije prijavijo svoje terjatve do družbe likvidacijskemu
upravitelju družbe Draženu Stojanoviću,
na naslov Verovškova ulica 72, 1000 Ljub
ljana.
PROCTER & GAMBLE d.o.o. Ljubljana –
v likvidaciji
Likvidacijski upravitelj
Dražen Stojanović
Ob-4447/11
Obvestilo v zvezi z izdajo delnic za stvarni vložek brez revizije
V zvezi s četrtim odstavkom 356.a člena
ZGD-1 uprava družbe Modra linija holding,
finančna družba, d.d. podaja naslednje obvestilo.

Uprava družbe je dne 4. 7. 2011 sprejela
sklep o izdaji delnic tretje emisije za stvarni
in denarni vložek iz odobrenega kapitala in
ga 16. 8. 2011 objavila na spletni strani www.
ml-holding.si <http://www.ml-holding.si>.
Stvarni vložek povečanja osnovnega
kapitala družbe je premoženje družbe Primorski skladi, Upravljanje z investicijskimi
skladi, d.d. Koper, Pristaniška ulica 12, 6000
Koper, kar predstavlja 158.413 kosovnih,
navadnih delnic te družbe.
Vrednost stvarnega vložka znaša
7.275.161,49 EUR, kar predstavlja revidirano knjigovodsko vrednost osnovnega kapitala družbe Primorski skladi, Upravljanje
z investicijskimi skladi, d.d. Koper, po stanju
na dan 31. 12. 2010, kakor izhaja iz revidiranega letnega poročila družbe za leto 2010,
ki ga je 15. 3. 2011 izdelala revizijska družba
KPMG Slovenija, d.o.o.
Sredstva in obveznosti se v bilanci stanja
vrednotijo po modelu poštene vrednosti.
Vrednost stvarnega vložka znaša
7.275.161,49 EUR, z doplačilom vlagatelja
stvarnega vložka zaradi zaokroževanja, ki
znaša 1,47 EUR je enaka emisijski vrednosti
delnic, ki znaša 7.725.162,96 EUR.
Uprava izjavlja, da v zvezi z ocenitvijo
stvarnega vložka niso nastale nove okoliščine iz prvega odstavka 356.a člena ZGD-1
v zvezi s prvim ali drugim stavkom petega
odstavka 194.a člena ZGD-1.
Uprava družbe

Sklepi o povečanju
in zmanjšanju kapitala
Ob-4435/11
Edina družbenica družbe ERM Upravljanje z okoljem in naravnimi viri, d.o.o., Zapoge 37, 1217 Vodice, Oblak Irena, Zapoge 37,
1217 Vodice, je dne 24. 8. 2011 sprejela sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala
družbe iz 29.628,00 EUR za 22.128,00 EUR
na 7.500,00 EUR, in sicer:
– zaradi pokrivanja nepokrite izgube po
bilanci stanja na dan 31. 12. 2010, v vrednosti 7.805,00 EUR, se v skladu z določili 379. člena ZGD-1, zmanjša osnovni
kapital iz 29.628,00 EUR za znesek nepokrite izgube v vrednosti 7.805,00 EUR na
21.823,00 EUR,
– v skladu z določili prvega do četrtega odstavka 520. člena ZGD-1 se dodatno zmanjša osnovni kapital družbe
za iz 21.823,00 EUR za 14.323,00 EUR
na 7.500,00 EUR. Nominalna vrednost
osnovnega kapitala po zmanjšanju znaša
7.500,00 EUR.
Pozivam vse upnike, da se zglasijo pri
družbi in izjavijo, ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala in hkrati izjavljam,
da bo družba vsem upnikom, ki soglašajo
ali ne soglašajo z zmanjšanjem osnovnega
kapitala, poravnala vse zapadle obveznosti
po stanju na dan sprejema sklepa.
ERM d.o.o.
Direktorica družbe
Irena Oblak

Sklici skupščin
Št. 155-2011

Ob-4400/11
Preklic
Uprava družbe Ingrad Gramat, d.d.,
Medlog 7, 3000 Celje, na podlagi smiselne
uporabe Zakona o gospodarskih družbah in
smiselne uporabe Statuta delniške družbe
Ingrad Gramat, d.d. preklicuje zasedanje
skupščine delniške družbe Ingrad Gramat,
d.d., sklicane za sredo, 31. avgusta 2011,
ob 18. uri, na sedežu družbe, Medlog 7,
3000 Celje.
Sklic zasedanja skupščine je bil objavljen
v Uradnem listu RS, dne 29. 7. 2011.
Ingrad Gramat, d.d.
Uprava
Št. 110413

Ob-4414/11
Popravek
Skupščina delničarjev delniške družbe
Podjetje za urejanje hudournikov d.d.,
Hajdrihova 28, 1000 Ljubljana bo v sredo,
31. 8. 2011 in ne v četrtek, 31. 8. 2011, kot je
bilo napačno navedeno v prvotni objavi dne
29. 7. 2011, v Uradnem listu RS, št. 60.
Podjetje za urejanje hudournikov d.d.
Predsednica uprave
Št. 26/2011
Ob-4412/11
Na podlagi 19. točke Statuta delniške
družbe Slikar, podjetje za slikarstvo, fasaderstvo, pleskarstvo, trgovino in inženiring, s sedežem v Mariboru, Prešernova
ulica 26a, uprava in predsednik nadzornega
sveta sklicujeta
15. redno skupščino,
ki bo v sredo, dne 28. 9. 2011, ob 15. uri,
v prostorih uprave, Prešernova ulica 26a,
Maribor.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih
teles in ugotovitev sklepčnosti.
2. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2010.
3. Poročilo o pridobivanju lastnih delnic.
4. Podelitev pooblastila upravi za pridobitev lastnih delnic.
5. Izvolitev članov nadzornega sveta.
6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Uprava družbe in nadzorni svet predlagata k posameznim točkam dnevnega reda
naslednje sklepe:
Predlog sklepa k točki 1. dnevnega reda:
Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih
teles in ugotovitev sklepčnosti:
– za predsednika skupščine se izvoli Tanja Bedrač,
– za ugotovitev sklepčnosti in izvedbo
glasovanja po posamezni točki dnevnega
reda se izvoli preštevalka glasov Suzana
Šauperl,
– za notarja Stanislav Bohinc iz Maribora, Ulica Vita Kraigherja 1.
Izvolijo se organi v predlagani sestavi.
Na podlagi poročila preštevalke glasov predsednik razglasi sklepčnost skupščine.
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Predlog sklepa k točki 2. dnevnega reda:
na podlagi 294. člena ZGD-1 skupščina potrjuje in odobri delo upravi in nadzornemu
svetu za poslovno leto 2010 in jima podeljuje razrešnico.
Predlog sklepa k točki 3. dnevnega reda:
poslovodstvo v skladu s sprejetim skupščinskim sklepom pod točko 4. dnevnega reda
na 12. redni skupščini družbe dne 8. 10.
2008 podaja naslednje poročilo o razlogih
in namenu pridobitve, skupnem številu,
najmanjšem emisijskem znesku in deležu
pridobljenih delnic ter o vrednosti delnic,
in sicer ugotavlja, da je družba od sprejetja navedenega sklepa na skupščini družbe
dne 8. 10. 2008 pridobila 5800 lastnih delnic
po ceni 1 delnice 6,541 EUR, v skupnem
znesku 37.937,80 EUR. Delež pridobljenih
lastnih delnic predstavlja 7,4 odstotka od
skupnega števila delnic.
Predlog sklepa k točki 4. dnevnega
reda: skupščina v skladu s 15. členom
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1B),
ki spreminja osmo alinejo 247. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1),
pooblašča upravo družbe Slikar d.d., da
lahko v imenu in za račun družbe Slikar
d.d., kupi lastne delnice, in sicer število
7856, delež teh delnic pa ne presega 10%
osnovnega kapitala družbe. Pri pridobivanju lastnih delnic znaša najnižja nakupna
cena 1,00 EUR, najvišja nakupna cena pa
12,00 EUR. Pri pridobivanju lastnih delnic
je izključena prednostna pravica obstoječih
delničarjev. Uprava lahko pridobiva in odsvaja lastne delnice zaradi obrambe pred
škodljivimi prevzemi in zaradi zagotovitve
povečanja premoženja družbe. Uprava lahko pridobiva in odsvaja lastne delnice tudi
zaradi izplačevanja udeležbe na dobičku ali
nagrajevanja uprave, nadzornega sveta in
zaposlenih. Skupščina pooblašča upravo,
da po svoji presoji, s sklepom lastne delnice umakne in se s tem zmanjša osnovni
kapital družbe brez nadaljnjega sklepanja
skupščine o zmanjšanju osnovnega kapitala. To pooblastilo velja 36 mesecev od dneva sprejema na skupščini. Poslovodstvo
mora na prvi naslednji skupščini poročati
o razlogih in namenu pridobitve, skupnem
številu, najmanjšem emisijskem znesku in
deležu pridobljenih delnic ter o vrednosti
delnic.
Predlog sklepa k točki 5. dnevnega reda:
zaradi poteka mandata se za člane nadzornega sveta družbe Slikar d.d., za mandatno
obdobje 4 let, s pričetkom od dneva izvolitve
na skupščini, izvolijo: Štefan Herženjak, Alfred Janžek, Karel Žugelj.
Vpogled v gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda je delničarjem
na vpogled v tajništvu organov upravljanja
na sedežu družbe Slikar d.d., Prešernova
ulica 26a, Maribor, vsak delovni dan od 12.
do 13. ure, od dneva objave do vključno
dneva zasedanja skupščine.
Udeležba in glasovanje na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
odločajo delničarji, ki so vpisani v centralnem registru KDD – Centralno klirinški depotni družbi d.d., Ljubljana, na dan 1. 9.
2011, oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki. Glasuje se osebno ali po pooblaščencu oziroma zastopniku, in sicer na
podlagi glasovnic, ki jih prejmejo udeleženci
skupščine ob vstopu v dvorano. Pooblastilo
za zastopanje na skupščini mora biti pisno

in deponirano na sedežu družbe najkasneje
tri dni pred zasedanjem skupščine.
Prijava udeležbe na skupščini
Pozivamo delničarje, pooblaščence in
zastopnike, da udeležbo na skupščini in
uresničevanje glasovalne pravice prijavijo
upravi najkasneje tri dni pred začetkom zasedanja skupščine.
Sklepčnost skupščine
Sejna soba v kateri bo potekala skupščina, bo odprta 60 minut pred začetkom zasedanja. V tem času se bodo delile glasovnice. Skupščina je sklepčna, če bo ob sklicu
prisotnih vsaj 15% glasov. Če skupščina ob
času sklica ne bo sklepčna, bo ponovno
zasedanje skupščine z istim dnevnim redom istega dne ob 15.30, na mestu prvega
sklica. Ob ponovljenem sklicu bo skupščina
veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Slikar, d.d. Maribor
Uprava
Ob-4413/11
Na podlagi določil statuta družbe in
določil Zakona o gospodarskih družbah
(ZGD-1) sklicuje uprava družbe FMR d.d.,
Vojkova 10, Idrija,
17. skupščino družbe,
ki bo v torek, 27. 9. 2011 ob 13.30 v prostorih odvetniške pisarne odvetnice Luša
Nataše na Lapajnetovi ulici 9 v Idriji z naslednjim dnevnim redom:
1. Ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine in potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik
skupščine po predlogu sklicatelja, vodenje zapisnika se poveri vabljenemu notarju, predlagani dnevni red se potrdi.
2. Seznanitev skupščine s poročilom
Nadzornega sveta družbe o preveritvi in potrditvi letnega poročila za leto 2010, odločanje o uporabi bilančnega dobička in o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu
za poslovno leto 2010.
Predlog sklepa 2.1.:
Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta družbe o preveritvi in potrditvi
revidiranega letnega poročila za leto 2010.
Na podlagi potrjenega revidiranega letnega poročila se bilančni dobiček, ki po
revidirani bilanci stanja na dan 31. 12. 2010
znaša 21.545.119,69 EUR v skladu z določbami 230. člena ZGD-1, uporabi na naslednji način:
Del bilančnega dobička v višini
145.233,72 EUR se razdeli delničarjem, ki
so vpisani v delniško knjigo družbe pri KDD
na dan 23. 9. 2011, v obliki dividende, ki
znaša 0,18 EUR bruto na delnico, in ki se
izplača delničarjem v roku 30 dni od dneva
skupščine. Kot vir za izplačilo dividend se
uporabi del prenesenega čistega dobička
iz leta 2006;
Preostali del bilančnega dobička v višini
21.399.885,97 EUR ostane začasno nerazporejen.
Predlog sklepa 2.2.: skupščina podeljuje
razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe FMR za poslovno leto 2010. Skupščina
potrjuje in odobrava delo teh dveh organov
družbe v poslovnem letu 2010.
3. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za revizijo računovodskih izkazov za leto
2011.
Predlog sklepa: na predlog Nadzornega
sveta družbe FMR se za revizijo računovodskih izkazov družbe FMR za leto 2011 ime-
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nuje revizijska družba Ernst&Young d.o.o.,
Dunajska 111, Ljubljana.
4. Poročilo o posebni reviziji.
Predlog sklepa: skupščina je na podlagi
320. člena Zakona o gospodarskih družbah
obravnavala Posebno revizijsko poročilo
o ugotovitvah posebne revizije družbe FMR,
ki je bila opravljena na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Novi Gorici št. Ng 4/2010
z dne 29. 10. 2010. Skupščina ugotavlja, da
posebna revizija ni potrdila domneve predlagatelja posebne revizije, da je prišlo pri vodenju postopkov in poslov, ki so bili predmet posebne revizije po omenjenem sklepu
sodišča, do nepoštenosti ali kršitev zakona
ali statuta. Na tej podlagi skupščina nadalje
ugotavlja, da je bil predlog predlagatelja za
izvedbo posebne revizije neutemeljen.
Gradivo za skupščino k posameznim
točkam dnevnega reda iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, vključno z letnima poročiloma, poročilom nadzornega sveta
in revizorjevim poročilom, predlogi sklepov
uprave in nadzornega sveta z njihovimi obrazložitvami, je delničarjem na vpogled v tajništvu družbe od dneva objave sklica skupščine do dneva skupščine vsak delovni dan
med 9. in 12. uro.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po
objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo
v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne
sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim
odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste
dodatne točke dnevnega reda, glede katerih
bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne
točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi po
telefaksu na št. 05/375-03-67.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo nasprotne predloge. Uprava družbe bo pod pogoji iz 300. člena ZGD-1 na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki
bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi
tega sklica skupščine, ki bodo pisno utemeljeni in za katere bo delničar predlagatelj pri
tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta.
Delničarji lahko nasprotne predloge k točkam dnevnega reda družbi pošljejo tudi po
telefaksu na št. 05/375-03-67.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico tisti delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD
po stanju konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, tj. na dan 23. 9. 2011, in
katerih pisno napoved udeležbe je družba
prejela vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine. V imenu delničarjev se lahko skupščine
udeležijo in na njej odločajo njihovi zakoniti
zastopniki ali pooblaščenci. Pooblastilo za
zastopanje na skupščini mora biti pisno, zakoniti zastopniki pa so dolžni predložiti dokument o zakonitem zastopstvu delničarja
(izpisek iz sodnega registra, ki ni starejši od
enega meseca).
Na skupščini delničar lahko uresničuje
svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1, kar vključuje podatke o zadevah družbe, če so ti potrebni za
presojo točk dnevnega reda skupščine.
Predsednik uprave
Andrej Kren
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Ob-4445/11
Na osnovi določil poglavja 7. Skupščina
Statuta delniške družbe TT Okroglica, d.d.
in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah-1 sklicujem
16. zasedanje skupščine
delniške družbe TT Okroglica, d.d.,
ki bo 30. 9. 2011 ob 11. uri, na sedežu
družbe, Dombrava 1, Volčja Draga z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in predhodna ugotovitev sklepčnosti.
2. Imenovanje delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave se
za predsednico skupščine izvoli Saša Brilej in kot preštevalki glasov Sonja Harej in
Barbara Birsa. Seji bo prisostvovala notarka
Katjuša Gorjan.
3. Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom družbe ter konsolidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2010, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička,
obravnava in sprejem Poročila nadzornega
sveta družbe o preveritvi letnega poročila
in konsolidiranega letnega poročila družbe
za poslovno leto 2010, podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2010.
Predlog sklepa št. 3.1:
Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe za poslovno leto
2010, ki ga je potrdil nadzorni svet in s konsolidiranim letnim poročilom skupine za poslovno leto 2010, ki ga je tudi potrdil nadzorni svet.
Revidirano letno poročilo družbe in konsolidirano poročilo skupine so priloženi
h gradivu za skupščino in predstavljajo sestavni del tega sklepa.
Skupščina obravnava in sprejme Poročilo nadzornega sveta družbe o preveritvi revidiranega letnega poročila družbe in
konsolidiranega letnega poročila skupine za
poslovno leto 2010, na podlagi katerega je
nadzorni svet sprejel revidirano letno poročilo družbe in konsolidirano poročilo družbe. Poročilo nadzornega sveta je priloženo
h gradivu za skupščino in predstavlja sestavni del tega sklepa.
Predlog sklepa št. 3.2: na predlog uprave in ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta, ostane bilančni dobiček v višini
542.486 EUR, nerazporejen.
Predlog sklepa št. 3.3: v skladu
z 294. členom ZGD-1 skupščina potrjuje in
odobri delo uprave v poslovnem letu 2010 in
ji podeljuje razrešnico.
Predlog sklepa št. 3.4: v skladu
z 294. členom ZGD-1 skupščina potrjuje in
odobri delo nadzornega sveta v poslovnem
letu 2010 in mu podeljuje razrešnico.
4. Potrditev sprememb Statuta družbe
TT Okroglica, d.d.
Predlog sklepa: skupščina sprejme predlagane spremembe Statuta družbe, ki so priložene h gradivu za skupščino
in predstavlja sestavni del tega sklepa. Za
izdelavo čistopisa Statuta se pooblašča notarko Katjušo Gorjan.
5. Predlog za imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2011.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se skupščini predlaga, da za pooblaščenega revizorja za revidiranje računo-
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vodskih izkazov družbe za poslovno leto
2011 imenuje revizijsko hišo KPMG Slovenija podjetje za revidiranje in poslovanje, d.o.o., Neubergerjeva ulica 30, 1000
Ljubljana.
Prijava na skupščini:
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
ki so 10 dni pred zasedanjem skupščine
vpisani v delniško knjigo družbe in njihovi
pooblaščenci ter zastopniki, ki 3 dni pred zasedanjem skupščine svojo udeležbo pisno
prijavijo priporočeno ali osebno v tajništvu
družbe v Volčji Dragi, Dombrava 1.
Pooblastilo mora biti pisno in shranjeno
na sedežu družbe. Pozivamo udeležence,
da se ob prihodu na skupščino prijavijo na
sprejemnem mestu najmanj 30 minut pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
na seznamu prisotnih delničarjev potrdili prisotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje.
O vseh točkah dnevnega reda, razen prve
točke, se glasuje z glasovnicami. Delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpiskom iz sodnega registra.
Nasprotni predlogi:
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so
o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi v enem tednu po
objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi.
Gradivo:
Gradivo za skupščino s predlogi utemeljenih sklepov so na vpogled delničarjem
v tajništvu uprave družbe v Volčji Dragi,
Dombrava 1, vsak delavnik od 9. do 12. ure
od dneva objave sklica skupščine do ključno
dneva zasedanja skupščine.
TT Okroglica, d.d.
Uprava – direktor
Evgen Kete
Ob-4446/11
Na osnovi določil poglavja 7. Skupščina Statuta delniške družbe NTU upravljanje
z naložbami, d.d. in v skladu z določbami
Zakona o gospodarskih družbah-1 sklicujem
23. zasedanje skupščine
delniške družbe NTU upravljanje
z naložbami, d.d.,
ki bo 30. 9. 2011 ob 9. uri, na sedežu
družbe, Dombrava 1, Volčja Draga z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in predhodna ugotovitev sklepčnosti.
2. Imenovanje delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave se
za predsednico skupščine izvoli Saša Brilej in kot preštevalki glasov Sonja Harej in
Barbara Birsa. Seji bo prisostvovala notarka
Katjuša Gorjan.
3. Seznanitev skupščine z Letnim poročilom družbe za poslovno leto 2010, sprejem
sklepa o uporabi bilančnega dobička, obravnava in sprejem Poročila nadzornega sveta
družbe o preveritvi letnega poročila družbe
za poslovno leto 2010, podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2010.

Predlog sklepa št. 3.1:
Skupščina se seznani z letnim poročilom
družbe za poslovno leto 2010, ki ga je potrdil
nadzorni svet.
Letno poročilo družbe za poslovno leto
2010 je priloženo h gradivu za skupščino
in predstavljajo sestavni del tega sklepa.
Skupščina obravnava in sprejeme Poročilo nadzornega sveta družbe o preveritvi letnega poročila družbe za poslovno leto 2010,
na podlagi katerega je nadzorni svet sprejel
letno poročilo družbe. Poročilo nadzornega
sveta je priloženo h gradivu za skupščino
in predstavlja sestavni del tega sklepa.
Predlog sklepa št. 3.2:
Na predlog uprave in ob pozitivnem
mnenju nadzornega sveta ostane bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2010 znaša
2.600.776 EUR, nerazporejen.
Predlog sklepa št. 3.3:
V skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina potrjuje in odobri delo uprave v poslovnem letu 2010 in ji podeljuje razrešnico.
Predlog sklepa št. 3.4:
V skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina potrjuje in odobri delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2010 in mu podeljuje
razrešnico.
4. Predlog za imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2011.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za pooblaščenega revizorja družbe
za izvedbo revizije računovodskih izkazov
družbe za poslovno leto 2011 imenuje revizijsko družbo ABECEDA – Revizijska družba d.o.o., Stanetova ulica 22, 3000 Celje.
Prijava na skupščini:
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, ki so 3 dni pred zasedanjem skupščine
vpisani v delniško knjigo družbe in njihovi
pooblaščenci ter zastopniki, ki 3 dni pred zasedanjem skupščine svojo udeležbo pisno
prijavijo priporočeno ali osebno v tajništvu
družbe v Volčji Dragi, Dombrava 1.
Pooblastilo mora biti pisno in shranjeno
na sedežu družbe. Pozivamo udeležence,
da se ob prihodu na skupščino prijavijo na
sprejemnem mestu najmanj 30 minut pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
na seznamu prisotnih delničarjev potrdili prisotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje.
O vseh točkah dnevnega reda, razen prve
točke, se glasuje z glasovnicami. Delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpiskom iz sodnega registra.
Nasprotni predlogi:
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so
o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi v enem tednu po
objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi.
Gradivo:
Gradivo za skupščino s predlogi utemeljenih sklepov so na vpogled delničarjem
v tajništvu uprave družbe v Volčji Dragi,
Dombrava 1, vsak delavnik od 9. do 12. ure
od dneva objave sklica skupščine do ključno
dneva zasedanja skupščine.
NTU upravljanje z naložbami, d.d.
Uprava – direktor
Evgen Kete
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Zavarovanja terjatev
SV 591/11
Ob-4398/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Rožmana iz
Domžal, opravilna številka SV 591/11 z dne
17. 8.2011, je bila nepremičnina, in sicer
dvosobno stanovanje številka 3 s kletnim
prostorom in s souporabo skupnih prostorov
z neto tlorisno površino, v izmeri 93,73 m2,
ki se nahaja v prvem nadstropju večstanovanjske stavbe na naslovu Ljubljanska
cesta 116, 1230 Domžale, ki stoji na parcelni številki 3049, k.o. Domžale, katerega lastnik je na podlagi prodajne pogodbe
z dne 25. 7. 2011 zastavitelj Jure Kocen,
zastavljeno v korist upnice UniCredit Banke Slovenije d.d., Šmartinska cesta 140,
1000 Ljubljana, MŠ 5446546000, v zavarovanje kreditne denarne terjatve v višini
73.000,00 EUR s pripadki.
SV 1273/11
Ob-4444/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Uroša Kosa, iz Ljub
ljane, Cigaletova ulica 7, opr. št. SV 1273/11
z dne 18. 8. 2011 je bilo enoinpolsobno
stanovanje št. 10, ki se nahaja v II. nad.
stanovanjskega bloka na naslovu Reboljeva
ulica 10, Ljubljana, v skupni izmeri 51.07 m2,
pri čemer stanovanjska stavba stoji na nepremičninah z ID znakom 1735-601/122-0
in 1735-601/127-0, predmetni nepremičnini
pa je že dodeljena identifikacijska številka,
in sicer ID znak 1735-3422-8, last zastavitelja Čebulj Aleša na podlagi Kupoprodajne pogodbe z dne 28. 7. 2011 in dodatka
št. 1 z dne 18. 8. 2011 sklenjene z Jamšek Tomažem kot prodajalcem zastavljeno v korist upnika BANKA SPARKASSE
d.d., Cesta v Kleče 15, Ljubljana, matična
št. 2211254000 za zavarovanje denarne terjatve v višini 103.500,00 EUR s pripadki.
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Objave sodišč
Objave
zemljiškoknjižnih zadev
N 141/2009
Os-4411/11
Okrajno sodišče v Kranju oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine:
– kupoprodajne pogodbe z dne 14. 3.
1995, sklenjene med podjetjem Iskra Kibernetika, podjetje Inženiring v stečaju, Kranj,
Savska loka 4 kot prodajalcem in podjetjem
LE – Tehnika, podjetje za proizvodnjo in trgovino z elektronskimi izdelki, d.o.o., Kranj, Hrastje 75 kot kupcem, za posamezni del št. 16,
ID znak 2122-75-16, stanovanje v 2. etaži,
s kletjo v 1. etaži, v izmeri 49,80 m2 in za
posamezni del št. 19, stanovanje v 2. etaži,
s kletjo v 1. etaži, v izmeri 48,50 m2,
– kupoprodajne pogodbe št. 22/8/95/2
z dne 22. 8. 1995, sklenjene med podjetjem
LE – Tehnika, Hrastje 75, Kranj kot prodajalcem in Mileno Brkovič, Tugomerjeva 4, Ljub
ljana kot kupcem, za posamezni del št. 16,
D znak 2122-75-16, stanovanje v 2. etaži,
s kletjo v 1. etaži, v izmeri 49,80 m2,
– pogodbe o prodaji stanovanja z dne
5. 7. 1993, sklenjene med družbo Iskra
števci Kranj, d.o.o., Kranj, Savska loka 4
kot prodajalcem in Stojanom Mihaljevićem,
Planina 2, Kranj kot kupcem, za posamezni
del št. 18, stanovanje v 2. etaži, s kletjo
v 1. etaži, v izmeri 41,90 m2,
– kupoprodajne pogodbe z dne 11. 9.
1995, sklenjene med podjetjem LE – Tehnika, Hrastje 75, Kranj kot prodajalcem in
Milošem Samarđija, Trboje 3, Kranj kot
kupcem, za posamezni del št. 19, stanovanje v 2. etaži, s kletjo v 1. etaži, v izmeri
48,50 m2.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist Domplan d.d., matična številka 5015375, Bleiweisova cesta 14,
Kranj.
Okrajno sodišče poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost
podatkov o vsebini pogodbe oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 16. 8. 2011

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
P 22/2010
Os-4003/11
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
opr. št. P 22/2010 z dne 14. 6. 2011 dvanajsti toženi stranki Marinu Frankola postavilo začasnega zastopnika odvetnika Alojzija
Butinarja iz Kopra, Verdijeva 7.
Začasni zastopnik je bil postavljen na
podlagi prvega odstavka v zvezi s četrto
točko drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku, ki določa, da sodišče

postavi začasnega zastopnika, če je prebivališče tožene stranke neznano, pa tožena
stranka nima pooblaščenca.
Začasni zastopnik bo dvanajsto toženo
stranko zastopal v postopku vse do takrat,
dokler stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da
je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 14. 6. 2011
In 170/2010
Os-4302/11
Okrajno sodišče v Piranu je po sodniku
Petru Baša v izvršilni zadevi upnika Matjaža Juriševića, Dol pri Hrastovljah 44, Črni
Kal, ki ga zastopa Odvetniška družba Čeferin o.p., d.o.o. iz Grosuplja, zoper dolžnika
Radomirja Vidojevića, Dantejeva 11, Piran,
zaradi izterjave 99.380,00 EUR, s pp, izven
naroka sklenilo:
odvetnika Renata Dukiča se razreši naloge začasnega zastopnika dolžnika, ki mu je
bila naložena s sklepom opr. št. In 170/2010
z dne 8. 11. 2010.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 23. 6. 2011

Oklici dedičem
D 252/2010
Os-3897/11
Pokojna Rozalija Ivančič, rojena dne
13. 9. 1904, z zadnjim stalnim prebivališčem
na Črnem Kalu, Gabrovica št. 35, je dne
15. 9. 1983 umrla in ni zapustila 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 od
vetnica Irena Jerman, Pristaniška 12, Koper.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 6. 7. 2011
D 84/2011
Os-4310/11
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski postopek po pokojnem Grobiša
Francu, pokojnega Andreja, rojenega 1. 5.
1875, Temenica 23, ki je umrl 13. 3. 1944.
Kot zakoniti dediči po zapustniku bi prišli
v poštev tudi dediči po zapustnikovem pokojnem zetu Mancini Odonu, mož zapustnikove pokojne hčerke Mancini Frančiške, ki
sodišču niso znani.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona
o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine v tem zapuščinskem
postopku, da se priglasijo tukajšnjemu sodišču v roku enega leta od te objave, sicer bo
sodišče po preteku enoletnega roka odločilo
o zapuščini na osnovi podatkov o dedičih,
s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 21. 7. 2011

D 175/2011
Os-4329/11
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski postopek po pokojnem Zavrtanik
Jožefu (tudi Giuseppe ali Joseph), pokojnega Valentina, rojenega 3. 2. 1884, z zadnjim
stalnim prebivališčem New York, ZDA, ki je
umrl 6. 9. 1918.
Kot zakoniti dediči po zapustniku bi prišli
v poštev tudi zapustnikovi otroci Zavrtanik
Albina poročena Voll, Zavrtanik Giuseppe
(Jožef) in Zavrtanik Dragica oziroma njihovi
dediči, ki sodišču niso znani.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona
o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine v tem zapuščinskem
postopku, da se priglasijo tukajšnjemu sodišču v roku enega leta od te objave, sicer bo
sodišče po preteku enoletnega roka odločilo
o zapuščini na osnovi podatkov o dedičih,
s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 6. 7. 2011
D 85/2011
Os-3926/11
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah,
v zapuščinski zadevi po pokojni Debelak
Mariji, rojeni 6. 8. 1919, samski, nazadnje
stalno stanujoči Brezovec pri Polju 39, Podčetrtek, umrli 20. 10. 2010, v skladu s prvim
in drugim odstavkom 130. člena in prvim
odstavkom 131. člena Zakona o dedovanju
(v nadaljevanju: ZD), sklenilo:
Objavi se oklic tistim, k imajo pravico do
dediščine po pokojni Debelak Mariji, naj se
priglasijo sodišču v roku enega leta od objave tega oklica.
Vabilo z oklicem neznanim dedičem po
pokojni Debelak Mariji se po pravnomočnosti tega sklepa objavi za čas enega leta tudi
za nabitjem na oglasno desko tukajšnjega
sodišča.
Za začasno skrbnico neznanim dedičem
po pokojni Debelak Mariji se postavi Nataša
Kranjec, delavka tukajšnjega sodišča.
Začasna skrbnica bo zastopala neznane
dediče v zapuščinskem postopku
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 24. 6. 2011
D 327/2010
Os-3927/11
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah,
v zapuščinski zadevi po pokojnem Štancer
Francu, rojenem 8. 9. 1953, samskemu, nazadnje stalno stanujočemu Brezje pri Lekmarju 3, Šmarje pri Jelšah, umrlem 3. 9.
2010, v skladu s prvim in drugim odstavkom
130. člena in prvim odstavkom 131. člena
Zakona o dedovanju (v nadaljevanju: ZD),
sklenilo:
Objavi se oklic tistim, ki imajo pravico do
dediščine po pokojnemu Štancer Francu,
naj se priglasijo sodišču v roku enega leta
od objave tega oklica.
Vabilo z oklicem neznanim dedičem po
pokojnem Štancer Francu se po pravnomočnosti tega sklepa objavi za čas enega
leta tudi z nabitjem na oglasno desko tukajšnjega sodišča.
Za začasno skrbnico neznanim dedičem
po pokojnem Štancer Francu se postavi
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Nataša Kranjec, delavka tukajšnjega sodišča.
Začasna skrbnica bo zastopala neznane
dediče v zapuščinskem postopku.
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 29. 6. 2011
D 400/2010
Os-2312/11
Pri Okrajnem sodišču v Velenju teče zapuščinski postopek po pok. Stanislavu Pirtovšku, rojenem dne 30. 4. 1967, nazadnje
stanujočem Podgorje 18, Velenje, umrlem
dne 6. 9. 2010.
Ker sodišče ne razpolaga s podatki o njegovih potomcih oziroma dedičih, se poziva
vse tiste, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po pokojnem Stanislavu Pirtovšku,
da se v enem letu od objave tega oklica in
objave oklica na sodni deski tega sodišča
priglasijo pri tem sodišču.
Po poteku tega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo in izdalo sklep
o dedovanju na podlagi podatkov, s katerimi
razpolaga.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 25. 3. 2011
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Butolen Blanka, Lovrenc na Dravskem
polju 85c, Lovrenc na Dravskem polju,
zavarovalno polico, št. 50500050702, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnc-321344
Dokl Tina, Ulica XXXI. divizije 44, Kranj,
zavarovalno polico, št. 50500070847, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnd-321318
Gerič Maja, Zaloška cesta 48, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 50500057721, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnq-321480
Kastelic
Marko,
Okiškega
ulica 6, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
50500091124, izdala zavarovalnica KD
Življenje. gnm-321359
Mulej
Dejan,
Ulica
Tončke
Čečeve 17, Šentjur, zavarovalno polico,
št. 50500014603, izdala zavarovalnica KD
Življenje. gnp-321406
Tošeska
Katarina,
Jerebova
ulica 4, Metlika, zavarovalno polico, št.
40301005657, izdala zavarovalnica KD
Življenje. gnt-321377

Spričevala preklicujejo
Ahmatović
Mirela,
Ulica
Anke
Salmičeve 9, Leskovec pri Krškem,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje šole Krško,
izdano leta 2002-2004. gnx-321348
Ahmatović
Mirela,
Ulica
Anke
Salmičeve 9, Leskovec pri Krškem,
maturitetno spričevalo ŠC Krško – Sevnica,
izdano leta 2005/06. gnw-321349
Ahmić Bedrana, Koperska 32, Izola Isola, indeks, št. IO-1914, izdala Srednja
ekonomsko poslovna šola. gnl-321335
Ajkunić Amir, Kešetovo 6A, Trbovlje,
spričevalo o zaključnem izpitu za poklic
trgovec, Zavoda za izobraževanje in
kulturo Litija, št. 834/T, izdano leta 2004.
gns-321403
Bahun Lara, Cesta pod Slivnico 23,
Cerknica, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
upravne in administrativne šole, izdano leta
2006, 2007. gnm-321459
Bajc Sabina, Velika vas 45B, Leskovec
pri Krškem, preklic diplome z oznako GND321193, objavljen v Ur. l. RS, št. 65/2011.
gnf-321441
Bajec Jan, Za gasilskim domom
3f, Grosuplje, maturitetno spričevalo
Šolskega centra za pošto, ekonomijo
in telekomunikacije, izdano leta 2008.
gns-321478
Bajuk Tomaž, Trg svobode 4, Moravče,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje
kovinarske in usnjarske šole Domžale,
izdano leta 1984, 1985, 1986. gnk-321361
Bektašević Amel, Trata 1, Škofja
Loka, spričevalo poklicne mature Srednje
ekonomske šole Kranj, izdano leta 2003.
gnd-321443
Bergleitner Iris, Linhartova 90, Ljubljana,
spričevalo 2. letnika Srednje upravno

administrativne šole v Ljubljani, izdano leta
2009. gnk-321311
Blažič Angie, Vimolj 9, Stari trg ob Kolpi,
maturitetno spričevalo Srednje šole Kočevje,
izdano leta 2010. gnd-321393
Brne Petra, Križ 238, Sežana, spričevalo
4. letnika Škofijske klasične gimnazije
Ljubljana, izdano leta 2011. gnx-321398
Brulc Franc, Staro sejmišče 34,
Šentjernej, maturitetno spričevalo Šolskega
centra Novo mesto, izdano leta 2002.
gnb-321320
Brumat Tjaša, Miren 7, Miren, spričevalo
3. letnika Gimnazije Nova Gorica, št. II/G
1636, izdano leta 2009. gnx-321323
Bučar Maja, Parmova 11, Litija,
maturitetno spričevalo Srednje šole za
gostinstvo in turizem Novo mesto, izdano
leta 2007. gnj-321362
Buh Matija, Hlavče, Njive 6, Gorenja
vas, spričevalo 2. letnika ERSŠG Ljubljana,
izdano leta 2011. gni-321388
Čebulj Nina, Gmajnica 68a, Komenda,
indeks 1., 2. in 3. letnika Srednje šole
Rudolfa Maistra Kamnik, leto izdaje: 1995,
izdano na ime Levec Nina. gnp-321481
Čerček Gašper, Jenkova 10a, Ljubljana,
spričevalo K3A letnika Srednje strojne
in kemijske šole Ljubljana, izdano leta
2009/2010. gno-321457
Čop Kaja, Gimnazijska cesta 15,
Trbovlje, spričevalo 4. letnika Gimnazije in
ekonomske srednje šole Trbovlje, izdano
leta 2011. gnn-321458
Drobnič Mateja, Hrastje 25, Cerklje ob
Krki, indeks, izdala Univerza v Ljubljani,
Fakulteta za šport (smer Športno treniranje).
gnd-321343
Durmishi Almira, Tainkova ulica 2, Koper
- Capodistria, spričevalo 5. razreda Osnovne
šole Koper. gnp-321431
Erjavc Gea, Tkalska ulica 9, Celje,
spričevalo 3. letnika in maturitetno spričevalo
Srednje vzgojiteljske šole in gimnazije
Ljubljana, izdano leta 2006. gnq-321305
Fortun Nina, Blažičeva ulica 28, Ljubljana,
maturitetno spričevalo Gimnazije LjubljanaŠiška, izdano leta 2006. gnl-321435
Fusić Marko, Reboljeva 10, Ljubljana,
spričevalo 2. letnika Srednje strokovne in
poklicne šole Bežigrad. gng-321365
Gaberšek Leopold, Sedanstrasse 30,
68623 Lampertheim, Nemčija, spričevalo o
zaključnem izpitu Elektrotehniške šole za
elektrotehniko, Vegova 4, Ljubljana, izdano
leta 1967. gnl-321385
Goretić
Azra,
Kajuhova
ulica 44, Ljubljana, indeks, št. 29008033,
izdala Naravoslovnotehniška fakulteta.
gnw-321424
Grižon Andrej, Dragonja 47a, Sečovlje Sicciole, spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije
Piran, izdano leta 2005, 2006. gnz-321471
Gruden Anja, Sajevec 10, Ribnica,
maturitetno spričevalo Gimnazije Kočevje,
izdano leta 2006. gnm-321309
Hadžić Julija, Kvedrova cesta 3, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ OŠ Martina Krpana,
izdano leta 2010. gne-321467
Harča Andreja, Gradnikove brigade 57,
Nova Gorica, spričevalo 4. letnika Srednje

ekonomske in trgovske šole Nova Gorica,
izdano leta 2010. gnj-321462
Horvat Suzana, Podkočna 13, Jesenice,
spričevalo o zaključnem izpitu Ekonomske
gimnazije in srednje šole Radovljica, izdano
leta 2000. gne-321342
Hozjan Ljubica, Regentova ulica 4B,
Ankaran - Ankarano, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje tekstilne šole Maribor, št.
1K-1318, izdano leta 1993, izdano na ime
Žinko Ljubica. gne-321392
Hrvatin Gregor, Javornik 49, Ravne na
Koroškem, spričevalo in obvestilo o uspehu
4. letnika Gimnazije Ravne na Koroškem,
izdano leta 1996. gnr-321454
Hudopisk Špela, Stražišče 78, Prevalje,
maturitetno spričevalo Mocis, Centra za
izobraževanje odraslih, Slovenj Gradec,
št. 091-330-044-S, izdano leta 2009.
gnh-321464
Ipavec Jernej, Grivška pot 24, Ajdovščina,
maturitetno spričevalo Gimnazije Nova
Gorica, izdano leta 2005. gnb-321470
Jakše Jure, Ulica Ilke Vaštetove 24, Novo
mesto, maturitetno spričevalo Šolskega
centra Novo mesto, št. I/KT-322, izdano leta
2003. gnb-321495
Jalovec Melita, Čretež 9, Krško,
spričevalo 3. letnika Ekonomske in
trgovske šole Brežice, izdano leta 2008.
gnb-321445
Jalovec Melita, Čretež 9, Krško,
spričevalo 4. letnika Ekonomske in trgovske
šole Brežice, izdano leta 2009. gnz-321446
Janjetović Mile, Tavčarjeva ulica 27,
Škofja Loka, spričevalo 1. letnika Srednje
trgovske
šole,
izdano
leta
2001.
gnr-321304
Jovanovič
Zoran,
Stantetova
9,
Velenje, spričevalo, št. 125 Srednje šole
za gostinstvo in turizem Celje, izdano leta
2009. gnh-321439
Jurčič Kaja, Stantetova ulica 5, Ivančna
Gorica, spričevalo o končani OŠ OŠ Stična,
izdano leta 2009. gnf-321491
Kalan Teja, Stara Loka 95, Škofja Loka,
spričevalo 1. letnika Srednje trgovske šole
Kranj, izdano leta 2006. gnm-321384
Karim
Nyad,
Ulica
bratov
Babnik 20, Ljubljana, indeks, izdala
Fakulteta za arhitekturo. gnw-321474
Kerec Daniela, Lendavska ul. 15, Murska
Sobota, spričevalo o končani OŠ Osnovna
šola Mačkovci, izdano leta 1982, izdano na
ime Zelko Daniela. gnq-321430
Kociper Mateja, Sevranska ulica 14,
Odranci, spričevalo 3. letnika DSŠ Lendava,
št. I/761, izdano leta 2010. gno-321382
Kolar Tadeja, Ravne 13, Šoštanj,
spričevalo, št. 1542, izdano pri Državnem
izpitnem centru RIC, izdano leta 2005.
gni-321438
Kolavčič Matej, Ulica 9. maja 33, Nova
Gorica, spričevalo 4. letnika Gimnazije Nova
Gorica, izdano leta 2009. gnf-321341
Kopač Miha, Podlubnik 262, Škofja Loka,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Škofja Loka,
izdano leta 2011. gnc-321444
Koren Kevin, Savinjska ulica 12, Žalec,
zaključno spričevalo Šolskega centra Celje,
šolanje za srednje poklicno izobraževanje,
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smer pečar – keramik, izdano leta 2009.
gnl-321485
Kosmač Ana, Godovič 159, Godovič,
obvestilo o uspehu pri splošni maturi
Gimnazije Jurija Vege Idrija, izdano leta
2008. gnn-321483
Košuta Rok, Obala 99, Portorož Portorose, potrdilo o opravljenem izpitu iz
predmeta splošne mature, št. 061-156305,
izdajatelja Gimnazije Piran, izdano leta
2006. gnz-321371
Košuta Rok, Obala 99, Portorož Portorose, spričevalo o poklicni maturi,
št. III/EL-061-128, Srednje pomorske šole
Portorož, izdano leta 2006. gny-321372
Košuta Rok, Obala 99, Portorož Portorose, obvestilo o uspehu pri poklicni
maturi,
št.
III/EL-061-128,
Srednje
pomorske šole Portorož, izdano leta 2006.
gnx-321373
Krajnc Hana, Tominškova ulica 36,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika Gimnazije
Jožeta Plečnika Ljubljana, izdano leta 2008.
gnc-321419
Krajnc Hana, Tominškova ulica 36,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije
Jožeta Plečnika Ljubljana, izdano leta 2008.
gnd-321418
Kunej Katja, Križan vrh 9, Bistrica ob
Sotli, spričevalo 9. razreda OŠ Bistrica ob
Sotli, izdano leta 2011. gnu-321451
Lenko Jurij, Ter 25, Ljubno ob Savinji,
spričevalo 3. letnika Šolskega centra za
pošto, ekonomijo in telekomunikacijo,
izdano leta 2005. gnw-321399
Lukek Ines, Šegova ulica 8, Novo mesto,
spričevalo 1., 2., 4. in 5. letnika Srednje šole
za gostinstvo in turizem Novo mesto, izdano
leta 2003, 2004, 2006 in 2007. gnd-321422
Manfreda Klara, Gregorčičeva 12a,
Tolmin, spričevalo 1. in 2. letnika Zdravstvene
šole Nova Gorica, izdano leta 1988/1989,
1990/1991, izdano na ime Bratina Klara.
gnz-321346
Mangafić Alen, Olge Ban 9, Umag,
Hrvaška, indeks, št. 26207164, izdala
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo.
gne-321421
Marko Toplak, Kraigherjeva ulica 14,
Ptuj, spričevalo Srednje ekonomske šola,
izdano leta 1997. gnt-321352
Marolt Ksenija, Male Dole pri Stehanji
vasi 17, Veliki Gaber, spričevalo 1. letnika
Srednje šole Josipa Jurčiča Ivančna Gorica,
izdano leta 2007. gnv-321475
Maroša Maja, Poljanski nasip 30,
Ljubljana, spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika
Gimnazije Poljane, izdano leta 1988, 1989,
1990, 1991, izdano na ime Koščak Maja.
gnr-321429
Martinčič Miha, Rodine 69, Žirovnica,
spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije Jesenice,
izdano leta 2006, 2007. gne-321442
Mencin Uroš, Valvazorjev dvor 7,
Grosuplje, spričevalo 4. letnika Gimnazije
Poljane, izdano leta 2008. gnr-321479
Mencin Uroš, Valvazorjev dvor 7,
Grosuplje, maturitetno spričevalo Gimnazije
Poljane, izdano leta 2008. gny-321472
Merela
Sabrina,
Pot
za
Bistrico 60, Domžale, spričevalo 1. in 2.
letnika Ekonomske šole, izdano leta 2008
in 2009. gnp-321306
Mikolič Marija, Čermožiše 63, Žetale,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednješolskega
centra Ptuj, izdano leta 1988, 1989, izdano
na ime Vogrinc Marija. gni-321363
Milek
Mateja,
Cesta
Jaka
Platiše 21, Kranj, maturitetno spričevalo

Srednje medijske in grafične šole, izdano
leta 2006. gnj-321387
Milošič Larisa, Steletova 8a, Kamnik,
spričevalo 1. letnika Srednje gradbene,
geodetske in ekonomske šole Ljubljana,
izdano leta 2001/2002. gnx-321448
Mohorič Aleksandra, Grlava 18a, Križevci
pri Ljutomeru, spričevalo 4. letnika Srednje
biotehniške šole Rakičan, izdano leta 2011.
gns-321353
Munda Oskar, Vodranci 34, Kog,
maturitetno spričevalo Gimnazije Franca
Miklošiča Ljutomer, izdano leta 2010.
gnb-321345
Nelc Meta, Cesta na jezero 13, Cerknica,
maturitetno spričevalo SVŠGL, izdano leta
2004. gne-321317
Novak
Robert,
Valvazorjeva
ulica 7, Domžale, spričevalo o končani OŠ
OŠ Rodica, izdano leta 1997. gnw-321449
Pavič Eva, Trubarjeva 91, Ljubljana,
spričevalo 9. razreda OŠ Ledina, izdano
leta 2008/2009. gns-321453
Pavić Nataša, Strmec 74/1, 49231 Hum
na Sutli, Hrvaška, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje šole Borisa Kidriča Celje,
izdano leta 1993, izdano na ime Krklec
Nataša. gnc-321369
Pelemiš Sandro, Medvedova 18,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika Gimnazije
Ledina, izdano leta 2010. gnr-321358
Pelko Nina, Liparjeva 72, Mengeš,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje šole za
farmacijo, kozmetiko in zdravstvo, izdano
leta 1997, 1998. gnh-321364
Peršolja Andrej, Vipavska cesta 114, Nova
Gorica, spričevalo 3. letnika Gimnazije Nova
Gorica, izdano leta 2007. gnk-321486
Pezdiček Stanislav, Ročica 10a, Jakobski
Dol, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
šole Ivana Kavčiča Ljubljana, izdano leta
1978. gnr-321354
Piko Janja, Ob Meži 16, Prevalje,
maturitetno spričevalo, št. 2416, Državnega
izpitnega centra, izdano leta 2007.
gnw-321499
Plut Ana Marija, Ručetna vas 9b,
Črnomelj, spričevalo 2. letnika Srednje šole
Črnomelj, št. I/P-435, izdano leta 2002/2003.
gno-321482
Prah Vanja, Brezje 4, Šentjernej,
spričevalo 1. letnika Srednje ekonomske
šole Novo mesto, smer trgovec, izdano
leta 1993/94, izdano na ime Jurgalič Vanja.
gnq-321380
Pravdič Tadej, Ljubljanska ulica 25B,
Maribor, spričevalo Srednje kmetijske šole
Maribor, izdano leta 2002. gnj-321487
Radivo Janez, Dolnja Košana 17,
Košana, maturitetno spričevalo Šolskega
centra Postojna, izdano leta 2001.
gng-321490
Rajk Gregor, Prežihova ulica 12, Gornja
Radgona, spričevalo 3. letnika Srednje
ekonomske šole Maribor, izdano leta 2006.
gnw-321328
Rajk Gregor, Prežihova ulica 12, Gornja
Radgona, spričevalo 4. letnika Srednje
ekonomske šole Maribor, izdano leta 2006.
gnr-321329
Rajk Gregor, Prežihova ulica 12, Gornja
Radgona, maturitetno spričevalo Srednje
ekonomske šole Maribor, izdano leta 2006.
gnq-321330
Rajnar Jure, Prisojna 15, Radenci,
maturitetno spričevalo Gimnazije Ljutomer,
izdano leta 2005. gnf-321366
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Ramič
Maksida,
Kovinarska
ulica 16, Celje, zaključno spričevalo
Poslovno-komercialne šole Celje, izdano
leta 1998. gnw-321374
Rebec Jan, Bač 71a, Knežak, spričevalo
2. letnika Gimnazije Koper, izdano leta 2010.
gnq-321455
Rekar
Aleksandra,
Štihova
ulica 19, Ljubljana, indeks, št. 07100152,
izdala Fakulteta za varnostne vede
Ljubljana. gnv-321425
Retar Nina, Cesta v Zgornji log 21,
Ljubljana, spričevalo 2. letnika Biotehniške
gimnazije, izdano leta 2010. gnm-321434
Rezec Mitja, Tevče 31 B, Laško,
spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega
centra Celje, izdano leta 1997. gnp-321456
Rolih Maša, Matavun 2, Divača,
maturitetno spričevalo Srednje šole Srečka
Kosovela Sežana, izdano leta 2006.
gng-321390
Rošker Patricija, Plodršnica 11, Jakobski
Dol, spričevalo 1. letnika III. gimnazije
Maribor. gnu-321301
Rozman
Valentin,
Snežniška
ulica 10, Ljubljana, spričevalo 3., 4. letnika in
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
Jesenice, izdano leta 1992, 1993 in 1994,
izdano na ime Anže Rozman. gns-321428
Sagadin Zorica, Gornje Cerovo 7c,
Kojsko, spričevalo 3. in 4. letnika ter mature
II. Gimnazije, izdano leta 1973 in 1974.
gng-321465
Sartori Tadeja, Ulica Vinka Vodopivca 119,
Nova Gorica, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Moste, izdano leta 2008, izdano na ime Črv
Tadeja. gnt-321452
Setnikar Ana, Vodnikova cesta 222,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Srednje
upravno-administrativne šole v Ljubljani,
izdano leta 2008. gnv-321325
Sinani Nazmije, Radmirje 1, Ljubno
ob Savinji, obvestilo o uspehu pri maturi
Srednje upravno-administrative šole v
Ljubljani, leta 2004. gnw-321324
Spreizer Branko, Vojna vas 1, Črnomelj,
diplomo Srednje šole Črnomelj, izdano leta
1988. gnp-321381
Srdinšek Ljudmila, Cirkulane 67a,
Cirkulane, spričevalo o zaključnem izpitu
Ekonomske šole Ptuj, izdano leta 2002.
gnn-321433
Sršen Jure, Kosovelova 21, Idrija,
spričevalo 3. in 4. letnika ter spričevalo o
zaključnem izpitu Gimnazije Jurija Vege
Idrija, izdano leta 1990/91, 1991/92,
1991/92. gno-321307
Sternad
Jure,
Medenska
cesta 55, Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika
elektrotehniško-računalniške strokovne šole
in gimnazije Ljubljana. gnk-321386
Strakušek Oto, Partizanska cesta 32/a,
Trbovlje, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole za elektrotehniko in gostinstvo,
št. 214, izdano leta 1994. gnb-321395
Sušec Nikolina, Ravenska 60, Beltinci,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Murska
Sobota. gno-321432
Škerjanc Nina, Rožice 20, Materija,
spričevalo 2. letnika Srednje šole za
oblikovanje in fotografijo, izdano leta 2009.
gnl-321460
Škerjanc Nina, Rožice 20, Materija,
spričevalo 3. letnika Srednje šole za
oblikovanje in fotografijo, izdano leta 2010.
gnk-321461
Štefanič Anka, Grajska cesta 11,
Črnomelj, spričevalo 3. letnika Srednje šole
Črnomelj, izdano leta 2006. gny-321397
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Talić Meho, Gorice 61, Sanjski most,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje prometne
šole Maribor, izdano leta 1977/78.
gnv-321300
Tesovnik Luka, Cesta talcev 11, Šoštanj,
spričevalo 3. letnika Srednje šole Štore,
izdano leta 2006. gnx-321423
Tkalec Branimir, Bavdkova ulica 7,
Ljubljana, spričevalo 1., 2., 3. letnika Srednje
tehnične in gradbene šole Celje, izdano leta
1996, 1997, 1998 in 1999. gnn-321333
Tomšič Blažka, Ulica Ane Zihrlove 6,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije
Moste, izdano leta 2009. gnm-321484
Topić Barbara, Puževci 43, Bodonci,
spričevalo 4. letnika Srednje zdravstvene
šole Murska Sobota, izdano leta 2011.
gnx-321498
Travnikar
Dejan,
Cesta
bratov
Milavcev 10, Brežice, maturitetno spričevalo
Šolskega centra Krško - Sevnica, izdano
leta 2009. gny-321347
Troha Gregor, Senožeti 37a, Dol
pri Ljubljani, spričevalo 2. in 3. letnik
Gimnazije Moste, izdano leta 2009 in 2010.
gnu-321376
Trščinar Mateja, Jurna vas 30, Novo
mesto, zaključno spričevalo Srednje
ekonomske šole Novo mesto, izdano
leta 1991, izdano na ime Ucman Mateja.
gni-321463
Tufek Jan, Podlubnik 156, Škofja
Loka, spričevalo 1. letnika Srednje šole za
strojništvo Škofja loka, izdano leta 2001.
gnw-321299
Vagaja Anita, Belačeva ulica 2, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
tehničnih strok in osebnih storitev Bežigrad,
izdano leta 1997, izdano na ime Gregorc
Anita. gnu-321401
Valenčič Kaja, Javorje 7, Obrov,
spričevalo 8. razreda OŠ DBB Hrpelje,
izdano leta 2005. gnl-321410
Valenčič Kaja, Javorje 7, Obrov,
spričevalo 1. letnika Gimnazije Koper,
izdano leta 2007. gnk-321411
Valenčič Kaja, Javorje 7, Obrov,
spričevalo 2. letnika Gimnazije Koper,
izdano leta 2008. gnj-321412
Valenčič Kaja, Javorje 7, Obrov,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Koper,
izdano leta 2009. gni-321413
Valenčič Kaja, Javorje 7, Obrov,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Koper,
izdano leta 2010. gnh-321414
Verbič Maša, Kamna gorica 19,
Cerknica, spričevalo 1. letnika Šolskega
centra Postojna, št. I-G/2381, izdano leta
2004. gni-321338
Vražič Martin, Stritarjeva ulica 5, Rogaška
Slatina, spričevalo 4. letnika Šolskega centra
Ptuj, PTEŠ, izdano leta 2005. gni-321488
Vražič Martin, Stritarjeva ulica 5, Rogaška
Slatina, maturitetno spričevalo Šolskega
centra Ptuj, PTEŠ, izdano leta 2005.
gnh-321489
Zaletelj Katja, Zvirče 68, Hinje, spričevalo
1. letnika Srednje šole za gostinstvo in
turizem, izdano leta 2007. gno-321332
Založnik Barbara, Tržaška cesta 214,
Ljubljana, spričevalo 2. letnika Gimnazije
Jožeta Plečnika Ljubljana, št. 08-2410,
izdano leta 2008. gne-321492
Zorec Marko, Gradac 91, Gradac,
spričevalo 1. letnika Srednje šole Domžale,
izdano leta 2009/2010. gnh-321389
Zupan Dejan, Jelovo 4a, Radeče,
spričevalo 3. letnika Poslovno-komercialne
šole Celje, izdano leta 2010. gnj-321337
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Zupančič Lucija, Sadinja vas 99,
Ljubljana-Dobrunje, spričevalo 1. letnika
Srednje frizerske šole Ljubljana, izdano leta
2009. gnb-321420
Žerovnik Nejc, Ulica bratov Babnik 7,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika Gimnazije
Ljubljana Šiška, izdano leta 2005.
gnu-321426
Žniderič Tina, Šentjošt 71, Horjul,
spričevalo 4. letnika Škofijske klasične
gimnazije, izdano leta 2006. gnc-321319

Drugo preklicujejo
Arko Jaka, Dane pri Sežani 110, Sežana,
študentsko izkaznico, št. 19493441, izdala
Univerza v Ljubljani. gnm-321409
Bazzano Sandro, Balzarro 72, 23012
Castione Andevenno, Italija, dovoljenje za
letenje, št. 618, z veljavnostjo od 3. 7. 2010
do 2. 7. 2011, izdajatelja Ministrstva za
promet, izdano 2. 7. 2008. gnz-321496
Bednjički Sanja, Škapinova ulica 3,
Celje, študentsko izkaznico, št. 01007036,
izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani.
gnc-321473
Beuermann
Blaž,
Reboljeva
ulica 7, Ljubljana, študentsko izkaznico,
št. 19460664, izdala Ekonomska fakulteta.
gnf-321466
Borger-Gremo
d.o.o.,
Jalnova
ulica 70, Ljubljana, izvod licence
GE003253/05169/001 za vozilo s serijsko
št. G0304000, veljavnost do 29. 1. 2013.
gni-321417
Božnar Špela, Nova vas 55, Zgornja
Besnica,
študentsko
izkaznico,
št.
19378188, izdala Ekonomska fakulteta v
Ljubljani. gnp-321356
Brundula Matej, Rozmanova ulica 20,
Koper - Capodistria, študentsko izkaznico,
št. 23100724, izdala Fakulteta za strojništvo
Ljubljana. gnz-321396
Cerar Anka, Krašnja 52, Lukovica,
študentsko izkaznico, št. 19509103,
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gnn-321383
Čelić Kemal, Tomšičeva cesta 12,
Velenje, licenco, št. 011723, izdano na ime
Kemal Čelić s.p., z veljavnostjo od 14. 12.
2007 do 25. 2. 2013, izdajatelj OZS, izdano
leta 2007. gnv-321375
Derčar
Martin,
Obrežje 49, Radeče, digitalno tahografsko
kartico, št. 0170500007955010, izdal Cetis
d.d. gny-321322
Fabe Filen, Razgled 3, Piran Pirano, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500016436000. gnd-321468
Fendre Gregor, Črešnjevec ob Bistrici 21,
Bistrica ob Sotli, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500031112000, izdal Cetis Celje.
gnr-321404
Ferenc Janja, Kosminova 12, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 21100237, izdala
Fakulteta za družbene vede. gnt-321327
Fink Marko, Čanje 19, Blanca, študentsko
izkaznico, št. 63010215, izdala Fakulteta za
računalništvo in informatiko. gno-321357
Fras Katarina, Kidričeva 4a, Kranj,
študentsko izkaznico, izdala Univerza v
Ljubljani. gnf-321391
Goličnik Miro, Pod gradom 124,
Dravograd, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500012859000, izdal Cetis Celje d.d.
gnu-321476

Grošelj Vesna, Klanec 47d, Komenda,
študentsko izkaznico, št. 26109812, izdala
Univerza v Ljubljani. gnn-321308
Hoti Mirljinda, Petra Skalarja 6, Tolmin,
študentsko izkaznico, št. 19481938, izdala
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta.
gng-321415
Hrovat Armin, Brodnice 2, Rimske
Toplice, študentsko izkaznico, izdala
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo
in promet. gns-321378
Jurčič & Co., d.o.o., Poslovna cona A 45,
Šenčur, CEMT zvezek - dnevnik, št. 00323/1
(dnevnik za mednarodni prevoz blaga) in
CEMT licenco 2011 SLO N.:00323 z oznako
3H. gnj-321312
Karba Jernej, Mariborska 4, Gornja
Radgona, študentsko izkaznico, izdala
Fakulteta za elektrotehniko in računalništvo
Maribor. gnz-321321
Klanšek Viljem, Brezje 76A, Brezje,
študentsko izkaznico, št. 09090271, izdala
Univerza v Ljubljani. gnj-321437
Klemenčič Anja, Krka 45, Novo mesto,
študentsko izkaznico, št. 01008015, izdala
Univerza v Ljubljani. gnn-321408
Ko-Trans d.o.o., Muretinci 46 B,
Gorišnica, dovolilnico CEMT, št. 00046,
oznaka 040/CE, za državo Avstrija.
gnh-321493
Kočar Primož, V Zalar 4, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Poljane.
gnx-321298
Kokoravec Andrej, Dolnje Ležeče 89,
Divača, diploma Srednje elektrotehniške
šole Ljubljana, Vegova 4, izdana leta 1990,
št. 1587. gnt-321477
Kuzmić Vanja, Pot na Hreše 6, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 19455051,
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gnv-321350
Kvas Iztok, Trg Franca Kozarja 16,
Hrastnik, študentsko izkaznico, št. 29007301,
izdala Naravoslovnotehniška fakulteta.
gnt-321302
LLB d.o.o., Fazanska ulica 4, Portorož Portorose, licenco, št. GE003584/05279/002,
za vozilo z registrsko št. KP ZV-816.
gng-321315
Lorkovič Matjaž, Šegova ulica 3, Novo
mesto, študentsko izkaznico, št. 63050413,
izdala Fakulteta za računalništvo in
informatiko. gnc-321494
Lubšina Katja, Mladinska 9, Dobova,
študentsko izkaznico, št. 04037801, izdala
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo.
gnu-321326
Miklič
Tadeja,
Grablovičeva
ulica 30, Ljubljana, študentsko izkaznico,
št. 21040591, izdala FDV. gnt-321427
Namar Saša, Godovič 30, Godovič,
dijaško izkaznico, izdala Srednja upravno
administrativna šola Ljubljana. gnf-321416
Pušnik
Mojca,
Trobni
Dol
13,
Šentrupert, študentsko izkaznico, izdala
Naravoslovnotehniška fakulteta Ljubljana,
izdana leta 1996/97. gnb-321370
Rajh Aleksandra, Selišči 24, Sveti Jurij
ob Ščavnici, študentsko izkaznico, št.
21070609, izdala Fakulteta za družbene
vede. gnl-321360
Roto
d.o.o.,
Černelavci,
Gorička 150, Murska Sobota, licenco, št.
GE002881/03323, za vozilo 002, registrska
št. MS E9-708. gni-321313
Roto
d.o.o.,
Černelavci,
Gorička 150, Murska Sobota, licenco, št.
GE002881/03323, za vozilo z registrsko št.
MS A7-214. gnh-321314
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Simić Željko, Prečna ulica 6, Pivka, digitalno
tahografsko kartico, št. 1070500015618000,
izdal Cetis Celje. gnr-321379
Slemnik Tadej, Iršičeva 10, Slovenj
Gradec, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500005216000, izdal Cetis d.d., Celje.
gnv-321450
Strelec Niko, Skorba 38, Hajdina, preklic
potrdila o opravljenem varstvu pri delu.
gne-321367
Stritar Špela, Balinarska pot 11, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 19509442,
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gnm-321334
Šircelj Katja, Javor 42, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 18091009, izdala
Filozofska fakulteta. gnq-321355
Škorić Helvida, Cerovica 10, Šmartno pri
Litiji, preklic spričevala za 4. letnik, obvestila
o uspehu na maturi in maturitetno spričevalo
Srednje zdravstvene šole v Ljubljani, izdana
leta 2007. gnk-321336
Špelič Emanuel, Parecag 119, Sečovlje Sicciole, študentsko izkaznico, št. 09051202
ter indeks, št. 09051202, izdala Univerza v
Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet,
leta 2006. gnj-321316
Šustar Tim, Poštna ulica 7b, Vrhnika,
dijaško izkaznico, izdala Srednja ekonomska
šola v Ljubljani. gnc-321469
Tomazin Katarina, Ulica Pohorskega bataljona 34, Slovenska Bistrica, študentsko
izkaznico, št. 71090512, izdala Univerza v
Ljubljani, Biotehniška fakulteta. gnv-321400
Tomaž Prezelj s.p., Zadnikarjeva ulica 3,
Ljubljana, potrdilo št. 007846/BGD/38-2570/2010, izdano 10. 2. 2010 za voznika
Branislava Ćulibrka, z veljavnostjo do 9. 3.
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2010 in potrdilo št. 007846/BGD38-3-5702010, izdano dne 10. 2. 2010 za voznika
Dragana Plavšića, z veljavnostjo do 9. 3.
2010. gnk-321436
Tomić Slaven, Ulica Emilia Driolia 7,
Izola - Isola, preklic certifikata za poklicnega
voznika, izdal CPU leta 2008. gnd-321368
Transport Gregor Rojko, s.p., Ljutomerska
cesta 45, Gornja Radgona, potrdilo za
voznika tujca, na ime Predrag Milošević,
izdano dne 8. 8. 2008, pod zaporedno št.
009358/MJ18-4-5065/2008, z veljavnostjo
do 31. 7. 2009. gno-321407
Ujčič d.o.o., Ilirska Bistrica, Zarečje 30,
Ilirska Bistrica, dovolilnico, št. 0558304,
za državo Rusija, oznaka države: 643/11.
gnq-321405
Vidic Jože, Blanca 37, Blanca, licenco
skupnosti, št. 007563, izdano pri OZS, dne
1. 7. 2007, veljavno od 10. 12. 2007 do
10. 12. 2012 in izvod licence skupnosti za
vozilo, št. 007563/001, velja od 10. 12. 2007
do 10. 12. 2012. gnt-321402
Vogler Jan, Ulica Jana Husa 7, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 41060291, izdala
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta.
gny-321497
Zorec
Tomaž
Mark,
Brdnikova
ulica 31, Ljubljana, študentsko izkaznico,
št. 31080202, izdala Fakulteta za farmacijo.
gny-321447
Zupanc Neja, Gornji Dolič 124a, Mislinja,
študentsko izkaznico, št. 01009228, izdala
Univerza v Ljubljani. gng-321440
Žlahtič Zlatko, Rimska ploščad 13, Ptuj,
potrdilo za voznika viličarja, št. 251/88,
izdala Ljudska univerza Ptuj, izdano leta
1988. gnc-321394
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