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Javni razpisi
Št. 8015-1/2011-8

Ob-4536/11

Sprememba
Slovenski regionalno razvojni sklad
objavlja spremembo Javnega razpisa za
ugodna posojila podjetništvu in projektom
kmetijske predelave, trženja in dopolnilnih
dejavnosti, objavljenega v Uradnem listu
RS, št. 7/11 z dne 4. 2. 2011 (Ob-1250/11)
in njegove dopolnitve v Uradnem listu RS,
št. 40/11 z dne 27. 5. 2011 (Ob-3210/11) ter
v št. 43/11 z dne 3. 6. 2011 (Ob-3361/11) (v
nadaljevanju: javni razpis), v katerega se
vključi naslednja sprememba:
– V poglavju VI. javnega razpisa – Roki
in način prijave, se v drugem odstavku točke
1. besedilo – »Roki za oddajo prijav so: 4. 3,
15. 4., 7. 6., 15. 7. ter 15. 9., vse leta 2011.«
nadomesti z »Roki za oddajo prijav so: 4. 3.,
15. 4., 7. 6., 15. 7., 30. 9. ter 28. 10., vsi
leta 2011.«.
Ostalo besedilo javnega razpisa ostane
nespremenjeno.
Slovenski regionalno razvojni sklad
Št. 323/11

Ob-4563/11
Popravek
Mestna občina Maribor, Ulica heroja
Staneta 1, 2000 Maribor, objavlja popravek
objave »Javnega razpisa za nakup energetske infrastrukture za distribucijo zemeljskega plina kot jo določa uredba o energetski
infrastrukturi in podelitev koncesije za opravljanje izbirne gospodarske javne službe
distribucije zemeljskega plina na celotnem
območju Mestne občine Maribor – postopek konkurenčnega dialoga«, objavljenega
v Uradnem listu RS, št. 65/11, z dne 19. 8.
2011, str. 2009–2011, Ob-4352/11.
V točki 2.2. se spremeni prvi stavek tako,
da se glasi:
»Naloge koncesionarja so:
– distribucija zemeljskega plina,
– obratovanje, vzdrževanje in razvoj
omrežja,
– zagotavljanje dolgoročne zmogljivosti
omrežja, da omogoča razumne zahteve za
priključitev in dostop do omrežja,
– zanesljivost oskrbe z zemeljskim plinom s tem, da zagotavlja ustrezno zmogljivost in zanesljivost omrežja,
– nediskriminatorno obravnavanje uporabnikov omrežja,
– zagotavljanje potrebnih podatkov drugim sistemskim operaterjem, z omrežji katerih je omrežje, ki ga upravlja, povezano,
– zagotavljanje potrebnih podatkov upravičenim odjemalcem, da lahko učinkovito
uveljavljajo dostop do omrežja,

– napoved porabe zemeljskega plina
z uporabo metode celovitega načrtovanja,
z upoštevanjem varčevalnih ukrepov pri porabnikih.«.
V 4. točki razpisa se spremeni predzadnji
odstavek tako, da se glasi:
»Pisne vloge v zaprti kuverti se pošljejo ali osebno oddajo do vključno do 30. 9.
2011, do 10. ure, na naslov Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000
Maribor, s pripisom »Vloga – Izbira kupca
energetske infrastrukture za distribucijo zemeljskega plina v MOM in izvajalca za opravljanje koncesije gospodarske javne službe
distribucije zemeljskega plina v MOM, – Ne
odpiraj«. Na hrbtni strani kuverte mora biti
označen naslov kandidata. Osebno oddane
vloge je potrebno oddati na naveden naslov
v vložišču MOM do 30. 9. 2011, do vključno
10. ure.«.
V 5. točki razpisa se spremeni prvi stavek tako, da se glasi:
»Kandidat je dolžan do vključno 29. 9.
2011 plačati varščino v višini 500.000,00 EUR.
Varščina se plača na transakcijski račun Mestne občine Maribor, št. 01270-0100008403
– UJP Urad Slovenska Bistrica, z navedbo
»Plačilo varščine za javno zbiranje ponudb
– Nakup infrastrukture in Koncesija za distribucijo zemeljskega plina.«.
V 6. točki razpisa se popravi tekst pri merilu pod točko 1.2. tako, da se glasi:
»1.2. Najvišja letna ponujena vrednost
koncesijske dajatve v odstotkih od skupne
cene storitve koncesionarja za vsak Sm3
distribuiranega zemeljskega plina.«.
V 7. točki razpisa se spremenita
točka 7.1. in točka 7.3. tako, da se glasita:
»7.1. Strokovna Komisija za vodenje
postopka razpisa in oceno ponudb nakupa plinovodnega omrežja in izbora izvajalca
koncesije imenovana s strani župana MOM
bo vloge javno odpirala dne 30. 9. 2011,
s pričetkom ob 11. uri, v prostorih MOM,
v sejni sobi v kletnih prostorih.«
»7.3. Kandidati, ki bodo oddali popolne
vloge, bodo pozvani k konkurenčnemu dialogu. Konkurenčni dialog se bo izvajal predvidoma med 3. 10. 2011 in 5. 10. 2011.
O točnem naslovu in času, kjer se bo
konkurenčni dialog izvajal, bodo kandidati
obveščeni naknadno.«.
Mestna občina Maribor
Št. 54450-12/2011
Ob-4580/11
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 raz-

veljavitvi 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)
in 16. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 in 48/09) ter v skladu
s prvim odstavkom 51. člena, 106.f, 106.g in
106.i člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo), 3. točko četrtega odstavka 20. člena
Zakona o izvrševanju proračunov Republike
Slovenije za leti 2011 in 2012 (Uradni list RS,
št. 96/10 in 4/11), Proračunom Republike Slovenije za leto 2011 (Uradni list RS, št. 99/09
in 96/10), Proračunom Republike Slovenije za leto 2012 (Uradni list RS, št. 96/10),
z 217. členom Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011), 11. členom 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),
Nacionalnim strateškim referenčnim okvirjem
2007–2013, št. CCI 2007SI16UNS001, z dne
18. 6. 2007, Operativnim programom razvoja
človeških virov za obdobje 2007–2013, št.
CCI 2007SI051PO001, z dne 21. 11. 2007,
32. členom Zakona o izobraževanju odraslih
(Uradni list RS, št. 110/06), Odredbo o standardih in normativih v izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 43/00) in s sklepom
Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in
regionalno politiko, v vlogi organa upravljanja
o potrditvi instrumenta javni razpis za izbor
operacij, z dne 5. 9. 2011, št. 303-2/2011/31,
Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo in
šport, Masarykova 16, Ljubljana, objavlja
javni razpis
za programe splošnega neformalnega
izobraževanja odraslih od 2012 do 2014
1. Ime oziroma sedež posredniškega telesa oziroma izvajalca javnega razpisa za
izbor operacij (v nadaljnjem besedilu: javni
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razpis), ki izvede vse postopke, potrebne
za dodelitev sredstev: Republika Slovenija,
Ministrstvo za šolstvo in šport, Masarykova
16, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu:
Ministrstvo).
2. Predmet javnega razpisa
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija 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 izvajanja programov splošnega neformalnega izobraževanja odraslih in razvoj ter
izvajanje novo razvitih programov za usposabljanja strokovnih delavcev, ki izvajajo
programe splošnega neformalnega izobraževanja odraslih (v nadaljevanju: strokovni
delavci v izobraževanju odraslih).
Vsebina tega javnega razpisa je opredeljena v:
a) evropskih dokumentih:
– Strateški okvir za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju (ET
2020) (dostopno na: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:
2009:119:0002:0010:SL:PDF);
– Evropa 2020 (dostopno na:
http://www.svrez.gov.si/si/delovna_podrocja/nova_evropska_razvojna_strategija_
do_leta_2020/strategija_evropa_2020/);
– Priporočilo Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 18. decembra 2006 o ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje
(2006/962/ES); (dostopno na: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?u
ri=OJ:L:2006:394:0010:0018:SL:PDF).
b) nacionalnih dokumentih:
– Strategija vseživljenjskosti učenja v Sloveniji (dostopno na: http://www.
mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/podrocje/razvoj_solstva/IU2010/Strategija_VZU.pdf);
– Resolucija o nacionalnem programu
izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji do leta 2010(dostopno na http://www.
uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200470&st
evilka=3149);
– Nacionalna strategija za razvoj pismenosti (dostopno na: http://arhiv.acs.si/publikacije/NSRP.pdf).
Predmet javnega razpisa je razdeljen na
dva sklopa:
l. sklop: Programi splošnega neformalnega izobraževanja odraslih
ll. sklop: Programi usposabljanja strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih.
2.1 l. sklop: Programi splošnega neformalnega izobraževanja odraslih
Namen tega sklopa je zviševanje splošne izobraženosti in razvoj ključnih kompetenc odraslega prebivalstva v Republiki
Sloveniji za dejavno vključevanje v življenje
in delo.
Cilji l. sklopa:
1) oblikovanje in izvajanje programov za
različne ciljne skupine odraslih, ki zagotavljajo spoznavanje in razvoj ključnih kompetenc, ki jih ljudje potrebujemo za osebni
razvoj, aktivno državljanstvo, socialno vključenost in zaposlitev:
– sporazumevanje v slovenskem jeziku,
– sporazumevanje v tujih jezikih,
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– matematična kompetenca ter osnovne
kompetence v znanosti in tehnologiji,
– digitalna pismenost,
– učenje učenja,
– socialne in državljanske kompetence,
– samoiniciativnost in podjetnost,
– kulturna zavest in izražanje;
2) oblikovanje in izvajanje programov za
različne ranljive ciljne skupine odraslih, ki
so bile vključene v razvojne projekte, financirane iz sredstev Evropskega socialnega
sklada in sredstev Ministrstva;
3) izvajanje programov splošnega neformalnega izobraževanja enakomerno razporediti v različnih regijah oziroma krajih
v Republiki Sloveniji.
Vsebinske zahteve:
– programi za doseganje 1) cilja v l. sklopu vključujejo razvijanje ene oziroma več
vsebinsko povezanih kompetenc, ki obsegajo petdeset andragoških ur in trajajo največ
štiri (4) mesece;
– programi za doseganje 2) cilja v l. sklopu, ki so daljši od petdeset ur se lahko izvajajo dlje kot eno leto v obdobju izvajanja
tega javnega razpisa;
– v posamezni skupini je najmanj petnajst udeležencev oziroma manj, če je to
v skladu z določili Odredbe o standardih in
normativih v izobraževanju odraslih (Uradni
list RS, št. 43/00);
– prijavitelj lahko prijavi največ tri izvedbe
istega programa, ki jih mora izpeljati v različnih letih obdobja izvajanja tega javnega
razpisa, pri čemer jih lahko izvede v različnih krajih Slovenije;
– prijavitelj prijavi najmanj pet in največ
petnajst programov;
– programi so za udeležence brezplačni.
Pričakovani rezultati:
V obdobju od 2012 do 2014 bo izbranih
okvirno tristo različnih programov splošnega neformalnega izobraževanja odraslih za
različne ciljne skupine udeležencev izobraževanja odraslih:
– prijavitelji bodo izpeljali okvirno sedemsto ponovitev izbranih programov v obdobju
od 1. 1. 2012 do 30. 6. 2014.
V izvajanje programov bo vključenih najmanj sedem tisoč udeležencev izobraževanja odraslih.
2.2 ll. sklop: Programi usposabljanja strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih
Namen tega sklopa je razviti in izvajati
novo razvite programe, ki bodo strokovne
delavce v izobraževanju odraslih usposobili
za izvajaje programov splošnega neformalnega izobraževanja odraslih, s poudarkom
na ključnih kompetencah, kar bo prispevalo
k njihovemu strokovnemu razvoju in dvigu
kakovosti in učinkovitosti sistema izobraževanja in usposabljanja.
Cilji ll. sklopa:
Razvoj novih programov in usposabljanje strokovnih delavcev v izobraževanju
odraslih za delo z različnimi ciljnimi skupinami in usposabljanje za delo strokovnih
delavcev na različnih vsebinskih področjih
v izobraževanju odraslih:
– vsebinsko področje 1: Odrasli s posebnimi potrebami;
– vsebinsko področje 2: Skupine posebne družbene skrbi1;
– vsebinsko področje 3: Izobraževanje
starejših od petinpetdeset let in medgeneracijsko sožitje;
1
Podrobnejša predstavitev v Navodilih tega
razpisa.

– vsebinsko področje 4: Ugotavljanje potreb, razvoj novih programov, vodenje, organizacija dela v izobraževanju odraslih;
– vsebinsko področje 5: Izobraževanje
za trajnostni razvoj (medsebojno povezana
okoljska, gospodarska, socialna in kulturna
vprašanja s poudarkom na: aktivnem državljanstvu, razvoju podjetnosti, družbe in okolja; na spoznavanju različnih področij kulture
in spodbujanju ustvarjalnosti in dejavnosti
za ohranjanje narave in varovanje okolja
z ekološko ozaveščenostjo in odgovornostjo; na izvajanju programov za razvoj podeželja z ohranjanjem naravne ter kulturne
dediščine);
– vsebinsko področje 6: Oblike, metode, tehnike učenja oziroma izobraževanja in
gradiva, učni pripomočki ter tehnologija.
Vsebinske zahteve:
– izbrani bodo projekti, ki bodo razvili
in izvajali novo razvite programe v obsegu
štirideset andragoških ur;
– v vsak program usposabljanja oziroma
njegovo ponovno izvedbo prijavitelj vključi
skupino najmanj petnajstih strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih;
– prijavitelj prijavi največ tri izvedbe istega programa v različnih krajih Slovenije;
– program se lahko izvaja največ tri mesece in največ osem andragoških ur dnevno;
– prijavitelj lahko prijavi razvoj in izvedbo programov za največ tri vsebinska področja;
– prijavitelj lahko prijavi največ dva programa znotraj vsebinskega področja oziroma skupaj največ šest programov;
– izvajalec ob zaključku prve izvedbe
programa predloži razvit izobraževalni program, gradiva in evalvacijo izvedbe programa
– za strokovne delavce v izobraževanju
odraslih je udeležba v novo razvitih programih brezplačna.
Posebne vsebinske zahteve pri načrtovanju razvojnih projektov:
– prijavitelj oblikuje načrt izpeljave projekta (faze projekta s časovno in vsebinsko
razmejitvijo aktivnosti razvoja, izvedbe in
evalvacije programa).
Pričakovani rezultati:
Za obdobje od 2012 do 2014 bo izbranih
okvirno petnajst na novo razvitih programov
za usposabljanje strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih, pri čemer bodo izbrane
naslednje aktivnosti:
– razvoj okvirno petnajstih programov od
1. 1. 2012 do 31. 8. 2012;
– izvajanje okvirno šestih programov od
1. 1. 2012 do 31. 8. 2012;
– izvajanje okvirno dvanajstih programov
oziroma njihovih ponovitev od 1. 9. 2012 do
31. 8. 2013;
– izvajanje okvirno desetih programov
oziroma njihovih ponovitev od 1. 9. 2013 do
30. 6. 2014.
V programe usposabljanja bo vključenih
najmanj štiristo strokovnih delavcev izobraževanja odraslih.
3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
V prijavi na razpis mora prijavitelj upoštevati namen razpisa. Pri pripravi programov
in projektov je potrebno upoštevati vsebinski, časovni in finančni okvir tega javnega
razpisa.
3.1 Na ta javni razpis lahko odda vlogo prijavitelj, ki izpolnjuje naslednje splošne
pogoje:
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– je na dan objave tega javnega razpisa
registriran za opravljanje izobraževalne dejavnosti v Republiki Sloveniji;
– ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku ali likvidacijskem postopku
oziroma ni v postopku prenehanja samostojne dejavnosti;
– ima na dan podpisa izjave poravnane
vse davke, prispevke in druge dajatve, določene z zakonom;
– prijavitelj ali odgovorna oseba prijavitelja nista bila pravnomočno obsojena zaradi
kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem, ki so
opredeljena v Kazenskem zakoniku Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 55/08, 66/08
– popr., 39/09 in 55/09 – Odl. US);
– je finančno in poslovno sposoben izvesti
razpisane vsebine;
– se strinja z uporabo osebnih podatkov
izvajalcev v projektu za namene dokazovanja
upravičenih stroškov;
– je k prijavi na ta javni razpis predložil parafiran vzorec pogodbe o sofinanciranju.
3.2 Posebni pogoji za l. sklop: Programi splošnega neformalnega izobraževanja
odraslih
Prijavitelj k prijavi na ta javni razpis k izpolnjenim splošnim pogojem obvezno priloži:
– izjavo o vpisu v razvid izvajalcev javno
veljavnih programov pri Ministrstvu za šolstvo
in šport najmanj enega programa za odrasle,
ki ne daje izobrazbe;
– pismo o nameri za sodelovanje najmanj
dveh organizacij za izvajanje prijavljenih programov, kjer opredeli konkretne naloge in aktivnosti sodelovanja; organizacije, s katerimi
podpiše Pismo o nameri za sodelovanje so
lahko: nevladne organizacije, gospodarske
družbe in javni zavodi, ki delujejo v lokalnem
okolju; prijavitelj ne more podpisati Pisma
o nameri za sodelovanje pri drugem prijavitelju;
– izjavo župana občine ustanoviteljice ali
več občin oziroma občin, kjer načrtuje izvedbo prijavljenih programov, da je izvajanje programa odraz potreb lokalnega okolja;
– izjavo o zaposlitvi za strokovnega delavca – organizatorja izobraževanja za čas
trajanja projekta, ki bo vodja projekta;
– izjavo, da bo posameznega udeleženca
v program vpisal samo enkrat;
– izjavo, da se strinjajo, da lahko Ministrstvo, glede na vse prijave in razpoložljiva sredstva, izvajanje programov razporedi
drugače, kot je napovedal prijavitelj, v skladu
s tem javnim razpisom;
– izpis iz Ajpes-a (kopija) iz katerega je
jasno razvidno, da je pravna oseba na dan
objave tega javnega razpisa registrirana za
opravljanje dejavnosti pod šifro 85.5; prijavitelji, za katere vpis v sodni register ni predviden
(društva, sindikati, združenja, ki opravljajo
registrirano dejavnost), priložite temeljni akt,
iz katerega je jasno razvidno, da se ukvarjate
z izobraževalno dejavnostjo;
– program, ki obsega naslednje sestavine:
– ime programa,
– utemeljenost programa z utemeljitvijo
za ciljno skupino,
– ciljna skupina,
– cilji izobraževalnega programa oziroma pridobljene kompetence,
– trajanje izobraževanja (v andragoških
urah),
– pogoji za vključitev,
– organizacija izobraževanja (oblike,
metode in tehnike izvajanja),
– vsebine, tematski sklopi (katalog
znanj, časovni obseg, cilji oziroma standardi
znanj),
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– izvajalci programa (opredelitev strokovne usposobljenosti oziroma znanj),
– pripravljena učna gradiva oziroma
učni pripomočki,
– viri (navedba treh temeljnih virov,
vsebinskih podlag za oblikovanje programa),
– evalvacija programa (opis izpeljave).
Iz nadaljnje obravnave bodo izločeni:
– projekti oziroma programi, ki ne bodo
skladni s predmetom in vsebino tega javnega razpisa;
– prijavitelji, ki bodo prijavili manj kot pet
in več kot petnajst programov v l. sklopu.
3.3 Posebni pogoji za ll. sklop: Programi
usposabljanja strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih
Prijavitelj k prijavi za ta javni razpis k izpolnjenim splošnim pogojem obvezno priloži:
– izpis iz Ajpes-a (kopija), iz katerega je
jasno razvidno, da ste registrirani za opravljanje dejavnosti pod šifro 85.5; prijavitelji,
za katere vpis v sodni register ni predviden
(društva, sindikati, združenja, ki opravljajo
registrirano dejavnost), priložite temeljni akt,
iz katerega je jasno razvidno, da se ukvarjate z izobraževalno dejavnostjo;
– izjavo o zaposlitvi delavca, ki bo za čas
trajanja projekta, vodja projekta;
– pismo o nameri za sodelovanje najmanj dveh organizacij za izvajanje prijavljenih programov, od katerih mora biti najmanj
ena registrirana za razvojno oziroma raziskovalno delo, pri čemer opredeli konkretne naloge in aktivnosti sodelovanja; organizacije, s katerimi prijavitelj podpiše Pismo
o nameri za sodelovanje so lahko: univerze,
fakultete, javni zavodi za razvoj, inštituti javnega ali zasebnega prava, nevladne organizacije, gospodarske družbe in javni zavodi,
ki delujejo v lokalnem okolju; prijavitelj ne
more podpisati Pisma o nameri za sodelovanje pri drugem prijavitelju;
– izjavo, da se strinjajo, da lahko Ministrstvo, zaradi neenakomernega števila prijav
po letih izvajanja, prestavi izvajanje v drugo
obdobje, v skladu s tem javnim razpisom,
pri čemer se praviloma ne prestavi projektov, ki so dosegli višje število točk od drugih
izbranih;
– načrt izpeljave projekta:
– načrt razvoja, izvedbe in evalvacije novega programa, strokovnih delavcev
(faze s časovno in vsebinsko razmejitvijo
aktivnosti);
– predstavitev dispozicije programa oziroma podlag za njegov razvoj.
Iz nadaljnje obravnave bodo izločeni:
– projekti oziroma programi, ki ne bodo
skladni s predmetom in vsebino tega javnega razpisa;
– prijavitelji, ki bodo prijavili razvoj in
izvedbo programov za več kot tri vsebinska
področja v ll. sklopu;
– prijavitelj, ki bodo prijavili več kot
dva programa znotraj vsebinskega področja oziroma skupaj največ šest programov
v ll. sklopu.
Popolna vloga mora vsebovati ustrezno
izpolnjen prijavni obrazec, ustrezno izpolnjene in dodane priloge ter izjave, ki so del
razpisne dokumentacije.
Podrobnejša navodila za prijavo so v Navodilih, ki so del dokumentacije tega javnega razpisa.
4. Merila za izbor prijaviteljev, ki izpolnjujejo splošne in posebne pogoje
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4.1 Merila za l. sklop: Programi splošnega neformalnega izobraževanja odraslih
1) Merila za ocenjevanje kakovosti prijavljenega programa

Zap.
št.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Skupaj

Merilo

Točkovanje

Utemeljitev programa za ciljno skupino
a) program za ciljno skupino je zelo dobro utemeljen
b) program za ciljno skupino je zadovoljivo utemeljen
c) program za ciljno skupino je nezadovoljivo utemeljen

10 točk
5 točk
0 točk

Ciljna skupina
a) z jasno opredeljenimi značilnostmi in utemeljitvami o ustreznosti programa
b) z delno opredeljenimi značilnostmi in utemeljitvami o ustreznosti programa
c) brez opredelitev značilnosti in utemeljitev o ustreznosti programa

6 točk
3 točk
0 točk

Cilji/kompetence izobraževalnega programa
a) so zelo natančno določeni/zastavljeni
b) so zadovoljivo določeni/zastavljeni
c) so slabo/niso določeni/zastavljeni

6 točk
3 točk
0 točk

Organizacija izobraževanja
a) organizacija izobraževanja je jasno predstavljena in zelo podrobno opredeljena
b) organizacija izobraževanja je delno jasna in zadovoljivo opredeljena
c) organizacija izobraževanja je nejasna in nezadovoljivo opredeljena

6 točk
3 točk
0 točk

Prikaz vsebine, tematskih sklopov izobraževalnega programa
a) vsebina izobraževalnega programa je zelo podrobno in zelo jasno predstavljena
b) vsebina izobraževalnega programa je zadovoljivo in jasno predstavljena
c) vsebina izobraževalnega programa ni podrobno in jasno predstavljena

10 točk
5 točk
0 točk

Vsebina izobraževalnega programa
a) jasno povezana s cilji in razvojem ključnih kompetenc
b) delno povezana s cilji in razvojem ključnih kompetenc
c) slabo povezana s cilji in razvojem ključnih kompetenc

10 točk
5 točk
0 točk

Raba oblik in metod
a) pri izvedbi programa je načrtovana izvirna raba različnih oblik in metod
b) pri izvedbi programa je načrtovana raba oblik in metod v pričakovani in tradicionalni/uveljavljeni kombinaciji
c) pri izvedbi programa je načrtovanih manj različnih oblik in metod kot narekuje
vsebina programa
Opredelitev načrtovanja gradiv in učnih pripomočkov:
a) je raznolika in usklajena s predstavljeno vsebino in ciljno skupino
b) je tradicionalno zasnovana in dobro usklajena z vsebino in ciljno skupino
c) je raznolika, vendar slabo usklajena s predstavljeno vsebino programa
d) je raznolika, vendar slabo usklajena s ciljno skupino
e) ni zadovoljiva, saj je zasnovanih manj gradiv in pripomočkov kot narekuje vsebina
programa
Viri
a) prijavitelj pri prijavi projekta navaja ustrezno število virov
b) pri dispoziciji programa navaja vire skladne z opisom vsebine
c) prijavitelj pri prijavi projekta ne navaja ustreznega števila virov
d) pri dispoziciji programa navaja vire, ki niso skladni z opisom vsebine
Evalvacija programa
a) jasno in podrobno opredeljen predmet evalvacije, subjekti, načrt in metode oziroma
inštrumentariji
b) jasno in zadovoljivo opredeljen predmet evalvacije, subjekti, načrt in metode
oziroma inštrumentariji
c) nejasno in nezadovoljivo opredeljen predmet evalvacije, subjekti, načrt in metode
oziroma inštrumentariji
Dosedanje izkušnje prijavitelja z izvajanjem projektov Evropskega socialnega sklada
a) nosilec dveh ali več projektov, ki trajajo oziroma so zaključeni
b) nosilec enega projekta, ki traja ali je zaključen
c) partner najmanj enega projekta, ki traja ali je zaključen
d) nima izkušenj z vodenjem oziroma partnerskim sodelovanjem v projektih Evropskega socialnega sklada

Možno
število točk
10

6

6

6

10

10

6 točk
3 točk

6

0 točk
15 točk
10 točk
5 točk
5 točk

15

0 točk
6 točk
6 točk
0 točk
0 točk

6

10 točk
5 točk

10

0 točk
15 točk
10 točk
5 točk

15

0 točk

Prijavitelj ima izkušnje z izvajanjem programov splošnega neformalnega izobraževanja
iz razpisanih področij
a) petnajst in večlet
b) med osem in štirinajst let
c) med tri in sedem let
d) manj kot tri leta

15 točk
10 točk
5 točk
0 točk

Sodelovanje zunanjih organizacij pri izvajanju programa
a) pet ali več zunanjih organizacij
b) tri ali štiri organizacije
c) dve organizaciji

15 točk
10 točk
5 točk

15

15
130
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Največje skupno število točk je 130. Programe, ki bodo dosegli 70 točk in več, bo komisija razvrstila glede na število doseženih
točk. Prijavitelji, ki ne bodo imeli vsaj treh
programov, kjer bodo dosegli 70 točk, bodo
zavrnjeni. Najvišje število izbranih programov na prijavitelja je petnajst programov.
Prijavitelj lahko napove tri izvedbe posameznega programa, vendar ne v istem letu,
ampak v zaporednih letih po eno izvedbo.
V primeru, da bo večje število prijaviteljev od razpoložljivih sredstev za programe
doseglo 70 točk in več, se vstopni pogoj števila točk zviša. To pomeni, da bo komisija pri
nadaljnjem izboru in načrtovanju izvedb:
– upoštevala predvidena finančna sredstva tega javnega razpisa za prvo leto izvajanja;
– opravila izbor tako, da bo upoštevala
višje ocenjene programe do višine ocene, da
bo izbor programov skladen s predvidenimi
finančnimi sredstvi v prvem letu izvedbe;
– upoštevala načelo enotne razporeditve
programov po državi;
– v drugem letu izvajanja upoštevala razpoložljiva finančna sredstva tega javnega
razpisa in ustrezno razporedila dodatne izvedbe izbranih programov po načelu enotne
razporeditve programov po državi, z upoštevanjem prednosti prijaviteljev, ki izvajajo programe v naslednjih razvojnih regijah:
pomurska, notranjsko-kraška, podravska,
spodnjeposavska, zasavska, koroška in jugovzhodna Slovenija oziroma v odročnejših
krajih v teh regijah.
V primeru, da bo večje število programov
oziroma prijaviteljev, ki bo doseglo enako
število točk in ne bo mogoče razporediti
sredstev na način upoštevanja enotnega
zviševanja oziroma zniževanja vstopnega
števila točk, do porabe razpoložljivih sredstev v skladu s cilji tega javnega razpisa,
bo komisija upoštevala dosežene točke pri
merilu pod zaporedno številko 6 Vsebina
izobraževalnega programa.
4.2 Merila za ll. sklop: Programi usposabljanjastrokovnih delavcev v izobraževanju
odraslih
1) Merila za ocenjevanje kakovosti prijavljenega projekta
Zap.
št.
1.

2.

3.

4.

Točkovanje

Možno
število točk

Predstavitev projekta
a) faze projekta so vsebinsko in časovno zelo dobro načrtovane
b) faze projekta so vsebinsko dobro načrtovane, vendar časovno slabo usklajene
c) faze projekta so vsebinsko slabo opredeljene, vendar časovno dobro razporejene
d) faze projekta so slabo vsebinsko opredeljene in časovno slabo načrtovane

15 točk
10 točk
5 točk
0 točk

15

Kazalniki projekta
a) so jasno opredeljeni
b) niso jasno opredeljeni
c) jih ni

10 točk
5 točk
0 točk

10

Merilo

Utemeljitev programa usposabljanja strokovnih delavcev
a) utemeljitev vsebuje podkrepljena dejstva, navaja ustrezne vire in je smiselna glede
na predstavljeno vsebino programa
b) utemeljitev vsebuje delno podkrepljena dejstva, navaja vire in je smiselna glede
na predstavljeno vsebino programa
c) utemeljitev navaja delno podkrepljena dejstva, ne navaja ustreznih virov in je delno
povezana s predstavljeno vsebino programa
d) utemeljitev ne navaja podkrepljenih dejstva, ustreznih virov in ni povezana s
predstavljeno vsebino programa
Povezanost predstavljenih ciljev s predstavljeno utemeljitvijo in vsebino programa
a) cilji so smiselni in dosegljivi, glede na predstavljeno utemeljitev in vsebino programa
b) cilji so delno smiselni in delno dosegljivi, glede na predstavljeno utemeljitev in
vsebino programa
c) cilji so nesmiselni in so nedosegljivi, glede na predstavljeno utemeljitev in vsebino
programa

15 točk
10 točk

15

5 točk
0 točk
10 točk
5 točk
0 točk

10
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.
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Merilo
Utemeljitev programa za ciljno skupino
a) program je za ciljno skupino dobro utemeljen
b) program je za ciljno skupino delno utemeljen
c) program je za ciljno skupino ni utemeljen
Opredelitev načrtovanja rabe oblik in metod
a) je raznolika in usklajena s predstavljeno vsebino in ciljno skupino
b) je tradicionalno zasnovana in dobro usklajena z vsebino in ciljno skupino
c) je raznolika, vendar slabo usklajena s predstavljeno vsebino programa
d) je raznolika, vendar slabo usklajena s ciljno skupino
e) ni zadovoljiva, saj je zasnovano manj različnih oblik in metod kot narekuje vsebina
programa
Priprava gradiv in učnih pripomočkov
a) razvojni projekt in dispozicija programa načrtujeta pripravo in rabo vsebinsko bogatih gradiv in pripomočkov z ustrezno naklado in širšo možnostjo uporabe
b) razvojni projekt in dispozicija programa načrtujeta pripravo tradicionalnih gradiv in
učnih pripomočkov z ustrezno naklado
c) razvojni projekt in dispozicija programa načrtujeta pomanjkljiva gradiva in učne
pripomočke ali jih celo ne načrtujeta
Evalvacija programa
a) jasno in podrobno opredeljen predmet evalvacije, subjekti, načrt in metode oziroma
inštrumentariji
b) jasno in zadovoljivo opredeljen predmet evalvacije, subjekti, načrt in metode
oziroma inštrumentariji
c) nejasno in nezadovoljivo opredeljen predmet evalvacije, subjekti, načrt in metode
oziroma inštrumentariji
Viri
a) v celoti opredeljeni temeljni viri
b) pomanjkljivo opredeljeni temeljni viri
c) ni opredeljenih temeljnih virov
Dosedanje izkušnje prijavitelja z izvajanjem projektov Evropskega socialnega sklada
a) kot nosilec dveh ali več projektov, ki trajajo oziroma so zaključeni
b) kot nosilec enega projekta, ki traja ali je zaključen
c) kot partner najmanj enega projekta, ki traja ali je zaključen
d) nima izkušenj z vodenjem oziroma partnerskim sodelovanjem v projektih Evropskega socialnega sklada
Prijavitelj je ima izkušnje z izvajanjem programov splošnega neformalnega
izobraževanja iz razpisanih področij
a) petnajst in več let
b) med osem in štirinajst let
c) med tri in sedem let
d) manj kot tri leta
Podpisana pisma o nameri za sodelovanje
a) z dvema zunanjima raziskovalnima oziroma razvojnima organizacijama in najmanj
tremi organizacijami za izobraževanje odraslih
b) z eno zunanjo raziskovalno oziroma razvojno organizacijo in najmanj tremi
organizacijami za izobraževanje odraslih
c) z eno zunanjo raziskovalno oziroma razvojno organizacijo in manj kot tremi
organizacijami za izobraževanje odraslih
Število izvedenih programov za usposabljanje strokovnih delavcev v izobraževanju
odraslih v obdobju od 1. 1. 2007 do objave tega javnega razpisa
a) več kot deset programov
b) od pet do deset programov
c) od tri do štiri programe
d) manj kot tri programe

Skupaj

Točkovanje

Možno
število točk

10 točk
5 točk
0 točk

10

15 točk
10 točk
5 točk
5 točk

15

0 točk
10 točk
5 točk

10

0 točk
10 točk
5 točk

10

0 točk
10 točk
5 točk
0 točk
15 točk
10 točk
5 točk

10

15

0 točk
15 točk
10 točk
5 točk
0 točk

15

10 točk
5 točk

10

0 točk
15 točk
10 točk
5 točk
0 točk

15
160

Največje skupno število točk je 160. Programe, ki bodo dosegli 90 točk in več, bo
komisija razvrstila glede na število točk posameznega programa. Znotraj razpoložljivih
sredstev bodo izbrani in sofinancirani programi, ki bodo dosegli najvišje število točk
(vendar ne manj kot 90 točk), do razdelitve
razpoložljivih sredstev.
V primeru, da bodo finančna sredstva
porabljena pri razvrščenih programih, ki
imajo enako število točk, bo komisija upoštevala naslednje kriterije:
– med posameznimi programi, ki bodo
dosegli enako število točk bo izbran tisti, ki
bo dosegel večje število točk pod zaporedno
številko od tri do devet;
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– kolikor bodo dosegli programi tudi pod
merili pod zaporedno številko iz prejšnje alineje enako število točk, bodo izbrani tisti, ki
bodo imeli večje število točk pod zaporednima številkama ena in dve;
– kolikor bo seštevek še vedno enak, bo
izbran program, ki ima večji seštevek meril
iz prejšnjih dveh alinej.
V primeru, da ne bodo razporejena
vsa razpoložljiva sredstva, opredeljena za
ll. sklop tega javnega razpisa, bo komisija
preostala razpoložljiva sredstva razporedila
v l. sklop tega javnega razpisa.
5. Višina sredstev, ki so na razpolago za
javni razpis
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija 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 ta javni razpis, je 5.171.620,00 EUR,
od tega za:
l. sklop 3.500.000,00 EUR in ll. sklop
1.671.620,00 EUR.
Za oblikovanje in izvajanje programov za doseganje 2) cilja v l. sklopu tega
javnega razpisa je namenjenih okvirno
500.000,00 EUR. V primeru, da za doseganje tega cilja ne bo izbranih programov
v tem obsegu sredstev, bodo ta razporejena na izvajanje programov za doseganje
1) cilja v l. sklopu. Prav tako bodo sredstva
v primeru, če za posamezno vsebinsko področje v ll. sklopu tega javnega razpisa ne
bo izbranega programa, razporejena v izvajanje programov 1) cilja v l. sklopu tega
javnega razpisa.
Ministrstvo bo izbranim izvajalcem, katerih pogodbena vrednost bo presegala
120.000,00 EUR, v letu 2012 praviloma izplačalo predplačilo v višini do 20,00% od
vrednosti operacije.
6. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva (predvideni datum
začetka in konca črpanja sredstev)
Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za ta javni razpis je
5.171.620,00 EUR, od tega je predvidena
vrednost sofinanciranja po posameznih proračunskih letih:
Za l. sklop:
– Za
proračunsko
leto
2012:
1.000.000,00 EUR od tega:
– 850.000,00 EUR s PP 6909 – Zmanjšanje izobrazbenega primanjkljaja in svetovanje – ESS 07 13 – EU (85,00%), Skupina
projektov iz ESS 3311-11-S015 in
– 150.000,00 EUR s PP 6953 – Zmanjšanje izobrazbenega primanjkljaja in svetovanje – ESS 07 13 – slovenska udeležba
(15,00%);
– Za
proračunsko
leto
2013:
1.500.000,00 EUR od tega:
– 1.275.000,00 EUR s PP 6909 –
Zmanjšanje izobrazbenega primanjkljaja in
svetovanje – ESS 07 13 – EU (85,00%),
Skupina projektov iz ESS 3311-11-S015 in
– 225.000,00 EUR s PP 6953 – Zmanjšanje izobrazbenega primanjkljaja in svetovanje – ESS 07 13 – slovenska udeležba
(15,00%);
– Za
proračunsko
leto
2014:
1.000.000,00 EUR od tega:

– 850.000,00 EUR s PP 6909 – Zmanjšanje izobrazbenega primanjkljaja in svetovanje – ESS 07 13 – EU (85,00%), Skupina
projektov iz ESS 3311-11-S015 in
– 150.000,00 EUR s PP 6953 – Zmanjšanje izobrazbenega primanjkljaja in svetovanje – ESS 07 13 – slovenska udeležba
(15,00%).
Za ll. sklop:
– Za
proračunsko
leto
2012:
661.880,00 EUR od tega:
– 562.598,00 EUR s PP 6909 – Zmanjšanje izobrazbenega primanjkljaja in svetovanje – ESS 07 13 – EU (85,00%), Skupina
projektov iz ESS 3311-11-S015 in
– 99.282,00 EUR s PP 6953 – Zmanjšanje izobrazbenega primanjkljaja in svetovanje – ESS 07 13 – slovenska udeležba
(15,00%);
– Za
proračunsko
leto
2013:
879.840,00 EUR od tega:
– 747.864,00 EUR s PP 6909 – Zmanjšanje izobrazbenega primanjkljaja in svetovanje – ESS 07 13 – EU (85,00%), Skupina
projektov iz ESS 3311-11-S015 in
– 131.976,00 EUR s PP 6953 – Zmanjšanje izobrazbenega primanjkljaja in svetovanje – ESS 07 13 – slovenska udeležba
(15,00%);
– Za
proračunsko
leto
2014:
129.900,00 EUR od tega:
– 110.415,00 EUR s PP 6909 – Zmanjšanje izobrazbenega primanjkljaja in svetovanje – ESS 07 13 – EU (85,00%), Skupina
projektov iz ESS 3311-11-S015 in
– 19.485,00 EUR s PP 6953 – Zmanjšanje izobrazbenega primanjkljaja in svetovanje – ESS 07 13 – slovenska udeležba
(15,00%).
Ministrstvo bo sredstva, dodeljena izbranim prijaviteljem za leto 2012 izplačalo
v proračunskem letu 2012; sredstva, dodeljena za leto 2013, v proračunskem letu
2013; sredstva, dodeljena za leto 2014, pa
v proračunskem letu 2014.
Ministrstvo bo sofinanciralo upravičene
stroške, nastale od 1. 1. 2012 do 30. 6.
2014. Obdobje upravičenosti izdatkov je od
1. 1. 2012 do 31. 12. 2014.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da
glede na razpoložljiva sredstva po posameznih proračunskih letih, izbranim prijaviteljem predlaga prilagoditev dinamike izvajanja in sofinanciranja. Kolikor se izbrani
prijavitelj ne strinja s predlogom Ministrstva
se šteje, da odstopa od prijave na ta javni
razpis.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da glede na spremembe v proračunu, spremeni
razpoložljiva sredstva po posameznih proračunskih letih.
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 financiranja
Upravičeni stroški predmetnega tega javnega razpisa so:
1. plače (z davki in prispevki) in druga
povračila stroškov dela,
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2. delo po avtorski pogodbi za zunanje izvajalce,
3. delo po podjemni pogodbi za zunanje izvajalce,
4. delo preko študentskega servisa,
5. izdatki za službena potovanja
(dnevnice, hoteli, prevozi),
6. založniške in tiskarske storitve,
e-publikacije,
7. stroški oglaševalskih storitev,
8. nakup strokovnih gradiv in podpornih materialov,
9. stroški brezalkoholnih pijač in prigrizkov na seminarjih oziroma usposabljanjih,
10. davek na dodano vrednost
(DDV),
11. posredni stroški v pavšalnem znesku v višini 15,00% neposrednih upravičenih
stroškov,
12. stroški za izvedbo zaključne
konference (upravičen strošek samo za II.
sklop).
Neposredni upravičeni stroški, ki v okviru
tega javnega razpisa predstavljajo osnovo
za izračun pavšala, so naslednji:
1. plače (z davki in prispevki) in druga
povračila stroškov dela,
2. delo po avtorski pogodbi,
3. delo po podjemni pogodbi,
4. delo preko študentskega servisa,
5. stroški oglaševalskih storitev,
6. izdatki za službena potovanja
(dnevnice, hoteli, prevozi).
Način uveljavljanja upravičenih stroškov
in dokazila za dokazovanje upravičenih stroškov 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 (v nadaljevanju: upravičenec)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.euskladi.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.
Podlage za izračun cene programov in
razvojnih projektov so opisane v Navodilih
tega javnega razpisa v poglavju 17.
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).
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12. Morebitno dopolnilno financiranje:
dopolnilno financiranje, skladno s 34. členom Uredbe 1083/2006/ES, ni predvideno.
13. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o operaciji
Upravičenec je dolžan vso dokumentacijo, povezano z operacijo ESS, hraniti na
enem mestu najmanj do 31. 12. 2020 in
sicer ločeno za vsako operacijo ESS.
Strokovna gradiva in podporne materiale hrani upravičenec. Morajo biti dostopna
oziroma v uporabi za namen, za katerega
so bila sofinancirana.
Upravičenec bo dolžan voditi in spremljati porabo sredstev za operacijo v ločenem
računovodstvu na posebnem stroškovnem
mestu, 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. Zagotavljanje enakih možnosti: upravičenec bo moral zagotoviti enakost med
spoloma in preprečiti vsakršno diskriminacijo
med osebami, ki so oziroma bodo vključene
v izvajanje aktivnosti v okviru tega javnega
razpisa, v skladu z zakonodajo, ki pokriva
področje zagotavljanja enakih možnosti in
16. členom Uredbe 1083/2006/ES.
16. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj
seznanil z vsebino tega 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 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
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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.
17. Zahteve glede spremljanja prihodkov operacije: upravičenec bo moral dokumentirano spremljati in prikazovati prihodke operacije. Če se bodo pri izvajanju
operacije ustvarili prihodki, bo treba za višino ustvarjenih prihodkov znižati upravičene
stroške.
18. 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.
19. Omejitve glede sprememb operacije
v skladu s 57. členom Uredbe 1083/2006/ES:
ni relevantno.
20. Način in rok za predložitev vlog za
dodelitev sredstev: prijavitelj pošlje prijavo
na naslov: Ministrstvo za šolstvo in šport,
Sektor za izobraževanje odraslih, Masarykova 16, p.p. 104, 1001 Ljubljana, najkasneje do 14. 10. 2011, do 12. ure. Za
pravočasno prijavo se šteje prijava, ki je bila
na dan roka za oddajo oddana s poštnim
žigom in poslana priporočeno ali oddana na
dan izteka tega javnega razpisa, do 12. ure,
v vložišče Ministrstva za šolstvo in šport,
Masarykova 16, 1000 Ljubljana. Prijavo za
sofinanciranje izobraževanja odraslih oddajte v zaprti ovojnici z označenim imenom in
naslovom prijavitelja ter vidno oznako »Ne
odpiraj – prijava za Javni razpis za programe splošnega neformalnega izobraževanja
odraslih od 2012 do 2014«. Prijave, ki ne
bodo oddane s predpisanimi oznakami, strokovna komisija ne bo odpirala in obravnavala in jih bo vrnila prijavitelju.
21. Datum odpiranja vlog za dodelitev
sredstev ter postopek in način izbora
Vloge bo odprla in ocenila komisija za
izvedbo postopka tega javnega razpisa za
izbor operacij, ki jo imenuje minister za šolstvo in šport.
Zaradi pričakovanega velikega števila
prijav, v skladu s tretjim odstavkom 222. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, odpiranje prijav
ne bo javno in bo izvedeno v roku 8 dni od
izteka roka za dostavo prijav v prostorih Ministrstva za šolstvo in šport, Ljubljana.
Komisija 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.
22. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo s sklepom ministra o izidu tega javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku šestdesetih dni od izteka roka
za oddajo vlog.
Prijavitelji, ki menijo, da izpolnjujejo pogoje in merila iz tega 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 (Šolstvo/Strukturni skladi/Javni razpisi). Za dodatne informacije lahko pokličete Lidijo Fischinger, na
tel. 01/400-53-54, od 10. do 12. ure, ali
pišete na elektronski naslov: lidija.fischinger@gov.si.
24. 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, bo upravičenec
dolžan Ministrstvu povrniti vsa neupravičeno
prejeta sredstva s pripadajočimi obrestmi od
dneva nakazila do dneva vračila sredstev.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. N1811-11-0442
Ob-4595/11
Na podlagi Zakona o mednarodnem
razvojnem sodelovanju (Uradni list RS,
št. 70/06), Resolucije o mednarodnem razvojnem sodelovanju Republike Slovenije
za obdobje do leta 2015 (Uradni list RS,
št. 73/08), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011 in
2012 (Uradni list RS, št. 96/10 in 4/11) in
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 50/07 in 61/08) Ministrstvo za zunanje
zadeve Republike Slovenije objavlja
javni razpis
za financiranje programov povezovanja,
koordiniranja in izgradnje kapacitet
razvojnih in humanitarnih nevladnih
organizacij Republike Slovenije,
globalnega učenja in ozaveščanja širše
javnosti o mednarodnem razvojnem
sodelovanju
1. Ime in sedež organa, ki dodeljuje
sredstva: Ministrstvo za zunanje zadeve
RS, Prešernova cesta 25, 1000 Ljubljana,
(v nadaljevanju: Ministrstvo).
2. Predmet razpisa
Predmet tega razpisa je financiranje programa vsebinske mreže nevladnih organizacij, ki deluje na področju mednarodnega
razvojnega sodelovanja in mednarodne humanitarne pomoči ter programa vsebinske
mreže ali posamezne nevladne organizacije, ki deluje na področju globalnega učenja.
Financiran bo posamezen program, ki obsega izvajanje naslednjih aktivnosti v dveh
vsebinskih sklopih:
Sklop A: Povezovanje, koordiniranje in
izgradnja kapacitet nevladnih organizacij
Republike Slovenije s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja in mednarodne humanitarne pomoči ter ozaveščanje
širše javnosti o mednarodnem razvojnem
sodelovanju in mednarodni humanitarni pomoči
Sklop B: Globalno učenje.
3. Okvirna višina sredstev
MZZ bo za financiranje programov povezovanja, koordiniranja in izgradnje kapacitet
razvojnih in humanitarnih nevladnih organizacij Republike Slovenije, globalnega učenja in ozaveščanja širše javnosti o mednarodnem razvojnem sodelovanju v letih 2011
in 2012 namenilo do 70.000 EUR:
– do 50.000 EUR v proračunskem letu
2011 za sklop A,
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– do 20.000 EUR v proračunskem letu
2012; od tega do 10.000 EUR za sklop A in
do 10.000 EUR za sklop B.
Dodeljena proračunska sredstva za sklop
A morajo biti do višine 50.000 EUR porabljena v letu 2011 in do višine 10.000 EUR v letu
2012, dodeljena proračunska sredstva za
sklop B v znesku 10.000 EUR morajo biti
porabljena v letu 2012.
4. Pogoji za prijavo
Upravičeni prijavitelji na javni razpis za
sklop A so vsebinske mreže nevladnih organizacij, ki delujejo na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in mednarodne humanitarne pomoči, za sklop B pa
vsebinske mreže nevladnih organizacij in
posamezne nevladne organizacije, ki delujejo na področju globalnega učenja.
Vsebinska mreža nevladnih organizacij
je povezava, ki združuje nevladne organizacije z istega ali zelo podobnega področja
delovanja, pri čemer ta povezava ni nujno
pravno formalizirana niti reprezentativna.
Nevladne organizacije, ki jih povezuje
vsebinska mreža oziroma, ki kandidirajo
samostojno za sklop B, morajo izpolnjevati
naslednje pogoje:
– so pravne osebe, ustanovljene in delujejo kot društvo, (zasebni) zavod, ustanova
ali verska skupnost oziroma njen sestavni
del, ki mu je Urad Vlade Republike Slovenije
za verske skupnosti izdal potrdilo o pravni
osebnosti;
– so ustanovljene in delujejo po načelu
svobodne odločitve in po načelu nepridobitnosti, so neodvisne, zlasti od vlade in
drugih organov oblasti, političnih strank in
gospodarskih družb;
– namen njihovega delovanja presega
interese članstva oziroma je splošno koristen ali dobrodelen;
– niso javni zavod ali ustanova, katere
(so)ustanoviteljica je Republika Slovenija;
– delujejo na nacionalni, tj. državni ravni
na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja oziroma mednarodne humanitarne pomoči za sklop A oziroma na področju
globalnega učenja za sklop B;
– da za stroške, ki so predmet financiranja, niso pridobile sredstev iz državnega
proračuna, proračuna lokalne skupnosti ali
sredstev EU (dvojno financiranje).
Vsebinska mreža mora izkazati:
– da formalno ali neformalno povezuje
nevladne organizacije z ustreznega področja (mednarodnega razvojnega sodelovanja
oziroma mednarodne humanitarne pomoči
za sklop A oziroma globalnega učenja za
sklop B) s sedežem v Republiki Sloveniji, ki
izpolnjujejo zgoraj navedene pogoje,
– interes nevladnih organizacij za mrežno povezovanje v okviru prijavljenega programa,
– da za stroške, ki so predmet financiranja, ni niti sama niti posamezna nevladna
organizacija v njeni mreži pridobila sredstev
iz državnega proračuna, proračuna lokalne
skupnosti ali sredstev EU (dvojno financiranje).
5. Merila za ocenjevanje
Postopek ocenjevanja posamezne vloge
bo izveden po naslednjih merilih na podlagi predloženih dokazil.
Sklop A (skupno 100 točk):
2.1. Vsebinska kakovost predlaganega
programa (do 60 točk)
– program za sklop A (do 50 točk)
– vključenost drugih slovenskih NVO (do
10 točk)

2.2. Proračun in stroškovna učinkovitost
projekta (do 20 točk)
2.3. Reference vlagatelja (do 20 točk)
Sklop B (skupno 90 točk):
2.1. Vsebinska kakovost predlaganega
programa (do 50 točk)
– program za sklop B (do 50 točk)
2.2. Proračun in stroškovna učinkovitost
projekta (do 20 točk)
2.3. Reference vlagatelja (do 20 točk)
6. Roki
Rok za oddajo vlog je 23. september
2011. Podrobnejša navodila za oddajo vlog
so v razpisni dokumentaciji, oddelek V.
Odpiranje vlog bo potekalo 27. septembra 2011, v prostorih Ministrstva.
Vlagatelji, ki se bodo prijavili na razpis,
bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni s sklepom najpozneje v roku 30 dni
od začetka odpiranja vlog.
7. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je na voljo na
spletnih straneh http://www.mzz.gov.si/,
pod razdelkom »Javne objave/Razpisi«.
V tiskani obliki lahko dokumentacijo naročite na tel. 01/478-21-71, vsak delavnik,
med 10. in 12. uro, ali na e-naslov: razvoj.mzz@gov.si.
Dodatne informacije v času odprtja razpisa lahko dobite na Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije, Direktorat za mednarodno razvojno sodelovanje
in humanitarno pomoč, vsak delovni dan,
med 10. in 12. uro, pri kontaktnih osebah: Irena Gril, tel. 01/478-21-15, e-naslov: irena.gril@gov.si, Irena Mramor,
tel. 01/478-66-25, e-naslov: irena.mramor@gov.si.
Vsa vprašanja je potrebno nasloviti pisno na navedena e-naslova. Vprašanja se
bodo skupaj z odgovori objavljala na spletni
strani MZZ. Naziv oziroma ime pošiljatelja
vprašanj ne bo objavljeno.
Ministrstvo
za zunanje zadeve
Republike Slovenije
Št. 60/2011
Ob-4564/11
Na podlagi drugega odstavka 6. člena
Akta o preoblikovanju javne ustanove »Ad
futura, znanstveno-izobraževalna fundacija
Republike Slovenije, javni sklad« v Javni
sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov
in štipendije (Uradni list RS, št. 51/09) in
v skladu s Poslovnim in finančnim načrtom
Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije za leto 2011, ki ga
je Vlada Republike Slovenije sprejela na
131. redni seji dne 21. 4. 2011, in Splošnimi
pogoji poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije
(Uradni list RS, št. 91/09), Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije
(v nadaljevanju: sklad) objavlja
javni razpis
sofinanciranja izobraževanja
državljanov Zahodnega Balkana
v dveletnem programu mednarodne
mature za šolsko leto 2011/2012
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje tujih državljanov na programu mednarodne
mature v Republiki Sloveniji za šolski leti
2011/2012 in 2012/2013 do mature.
Sofinanciranje se dodeli za pokritje celotnih stroškov bivanja v dijaškem domu in
delno sofinanciranje šolnine. Višina sofinanciranja šolnine je odvisna od višine dejanskih stroškov bivanja.
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2. Vrednost razpisa: vrednost razpisa
znaša 170.000,00 EUR, in sicer za šolski
leti 2011/2012 in 2012/2013 do opravljanja mature v spomladanskem izpitnem roku
v šolskem letu 2012/2013.
3. Pogoji
Na razpis se lahko prijavijo izobraževalne ustanove s sedežem v Republiki Sloveniji, ki izvajajo program mednarodne mature (v nadaljevanju: prijavitelj), za pridobitev
sofinanciranja za dijake držav Zahodnega
Balkana, ki se bodo v Sloveniji v šolskem
letu 2011/2012 vključili v prvi, v naslednjem
šolskem letu pa drugi letnik programa mednarodne mature.
Dijak, ki ga prijavi prijavitelj, mora izpolnjevati vse sledeče pogoje:
– je državljan Republike Hrvaške, Republike Srbije, Republike Črne Gore, Bosne in
Hercegovine, Republike Kosovo ali Republike Makedonije in ima v tej državi stalno
prebivališče,
– ni državljan Republike Slovenije,
– je drugi letnik gimnazijskega ali drugega primerljivega programa, ki ga je obiskoval v tujini, zaključil z odličnim oziroma
drugim primerljivim šolskim uspehom glede
na način ocenjevanja v državi, kjer je ta letnik zaključil,
– bo v šolskem letu 2011/2012 redno vpisan v prvi letnik programa priprav na mednarodno maturo in s tem v tretji letnik gimnazijskega programa z namenom zaključka
programa priprav na mednarodno maturo
v dveh šolskih letih z opravljeno mednarodno maturo,
– bo v času trajanja programa iz prejšnje
alineje bival v dijaškem domu,
– v času trajanja programa v Sloveniji ne
bo na študijski izmenjavi in hkrati ne bo vpisan na izobraževalni program v tujini,
– njegovi starši oziroma zakoniti zastopniki nimajo ne začasnega ne stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji oziroma niso
diplomatski ali konzularni predstavniki tujih
držav v Republiki Sloveniji,
– v času izobraževanja, ki je predmet
prijave, ne bo prejemal katere od štipendij iz
zakona, ki ureja štipendiranje oziroma v Republiki Sloveniji ne bo prejemal štipendije
oziroma drugih prejemkov za izobraževanje
po drugih predpisih,
– v času izobraževanja, ki je predmet
prijave, ne bo zaposlen ali samozaposlen
v Republiki Sloveniji oziroma ne bo prijavljen
na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje v evidenci brezposelnih oseb.
Pogoje iz prejšnjega odstavka morajo
dijaki izpolnjevati celoten čas izobraževanja,
ki je predmet sofinanciranja.
4. Dokumentacija
Prijavitelj mora oddati v celoti izpolnjeno
in podpisano prijavnico.
Izpolnjeni
in
podpisani
prijavnici
mora predložiti naslednja dokazila o izpolnjevanju pogojev za vsakega za sofinanciranje prijavljenega dijaka:
– fotokopijo veljavnega potnega lista ali
uradnega potrdila o državljanstvu kandidata
in stalnem prebivališču, izdanega s strani
pristojne ustanove,
– potrdilo, ki ga izda dijaški dom, o višini
stroškov bivanja v dijaškem domu v šolskem
letu 2011/2012,
– potrdilo o vpisu v 1. letnik programa priprave na mednarodno maturo oziroma 3. letnik gimnazije v šolskem letu
2011/2012,
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– spričevalo 2. letnika srednješolskega
izobraževanja, ki ga je izdala tista izobraževalna institucija v tujini, na kateri je dijak
obiskoval 2. letnik,
– lastnoročno podpisano izjavo staršev
ali zakonitega zastopnika dijaka, da nimajo
ne začasnega ne stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji oziroma niso diplomatski ali
konzularni predstavniki tujih držav v Sloveniji,
– izjavo dijaka, s katero ta soglaša, da
ga prijavitelj prijavi na razpis za pridobitev
sredstev za sofinanciranje njegovega izobraževanja; če je dijak mladoletna oseba,
mora izjavo podpisati tudi zakoniti zastopnik
dijaka.
Vsi dokumenti, razen dokazila iz prve alineje zgornjega odstavka, morajo biti originali
oziroma overjeni prepisi. Originalov in overjenih prepisov sklad ne vrača.
5. Izbirni postopek
Postopek razpisa vodi v skladu z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek, posebna komisija, ki jo s sklepom
imenuje direktor sklada.
Med prijavitelji, katerih vloge bodo izpolnjevale pogoje razpisa, bodo za sofinanciranje izbrani največ 3 prijavitelji za skupno največ 10 dijakov. Vloge prijaviteljev, ki ne bodo
izpolnjevali pogojev razpisa, bodo z odločbo
zavrnjene.
Razpisana sredstva se bodo dodelila prijaviteljem tako, da se razpisana sredstva
enakomerno porazdelijo med vse dijake, ki
izpolnjujejo pogoje, ne glede na prijavitelja.
Posamezni prijavitelj bo upravičen do sofinanciranja v višini seštevkov zneskov za
posameznega dijaka.
Če bo znesek sofinanciranja za posameznega dijaka presegel višino dejanskih
stroškov bivanja in šolnine, se prijavitelju za
takega dijaka odobri sredstva v višini največ
dejanskih stroškov. Nastali presežek se enakomerno porazdeli med ostale dijake vseh
prijaviteljev, katerih dejanski stroški presegajo znesek sofinanciranja.
Če bo skupno število prijavljenih dijakov,
ki bodo izpolnjevali pogoje razpisa, presegalo z razpisom predpisano število dijakov,
bo prijaviteljem sofinanciranje dodeljeno za
tistih 10 dijakov, ki so:
– v 2. letniku srednješolskega izobraževanja v matični državi dosegli višjo povprečno oceno, pri čemer se vse zaključene ocene posameznih predmetov tega letnika pred
izračunom pretvorijo na slovensko srednješolsko ocenjevalno lestvico;
– v zadnjih dveh šolskih letih pred začetkom izobraževanja dosegli več izjemnih
dosežkov.
Drugo razmejitveno merilo iz prejšnjega
odstavka se upošteva le, če po predhodnem
ni bilo možno dodeliti sredstev za 10 dijakov,
pri čemer bo sklad v primeru, da bo to merilo upošteval, prijavitelje pozval k predložitvi
dokazil naknadno. Za izkazovanje in točkovanje izjemnih dosežkov se smiselno upoštevajo določbe 6. poglavja Pravilnika o Zoisovih štipendijah (Pravilnik o dodeljevanju
Zoisovih štipendij (Uradni list RS, št. 51/08,
40/09 – ZŠtip-A, 45/09).
6. Obravnavanje vlog in sofinanciranje:
direktor sklada vsem prijaviteljem izda odločbe o izidu razpisa. Po dokončnosti odločbe
sklad z izbranimi prijavitelji sklene pogodbo
o sofinanciranju.
7. Pogodbene obveznosti in nakazilo sofinanciranja
Pogodba o sofinanciranju se izvršuje za
posamezno šolsko leto. Nakazilo sredstev

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
za šolsko leto 2011/2012 se izvrši predvidoma v osmih dneh po sklenitvi pogodbe
o sofinanciranju. Nakazilo sredstev za šolsko
leto 2012/2013 se bo izvršilo po predložitvi
dokazil o napredovanju dijakov v višji letnik
v šolskem letu 2012/2013.
Prijavitelj je dolžan zagotoviti izvedbo
programa mednarodne mature ter skladu predložiti ustrezna dokazila o izpolnjevanju pogodbenih določil v zvezi z napredovanjem dijakov v višji letnik v naslednjem
šolskem letu ter zaključkom izobraževanja.
S pogodbo se podrobneje uredijo tudi
druga določila pogodbenega razmerja.
8. Dostopnost dokumentacije in način prijave: besedilo razpisa, prijavnico in izjavo
prijavitelji dobijo na spletni strani www.skladkadri.si ter na naslovu Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, Ljubljana, v poslovnem
času, in sicer v ponedeljek, torek in četrtek
med 9. in 15. uro, v sredo med 9. in 16. uro
ter v petek med 9. in 14. uro.
9. Rok in način oddaje prijav
Prijavitelji morajo prijavo, in sicer v celoti izpolnjeno in podpisano prijavnico skupaj
z dokazili, predložiti Javnemu skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije,
Dunajska 22, 1000 Ljubljana (s pripisom: za
119. javni razpis).
Rok za zbiranje prijav prične teči na dan
objave tega razpisa v Uradnem listu RS in
traja do izteka zadnjega dne roka za oddajo
prijav, ki je petek, 30. september 2011.
Prijava je vložena pravočasno, če jo
sklad prejme najkasneje zadnji dan roka. Če
prijavitelj pošlje prijavo priporočeno po pošti,
se za dan, ko sklad prejme prijavo, šteje dan
oddaje na pošto. Prijave, vložene po poteku
prijavnega roka, bodo zavržene.
Prijava se šteje za popolno, če je oddana
na predpisanem obrazcu prijavnice in vsebuje vse zahtevane priloge. Prijavitelji, ki ne
bodo oddali popolne prijave, bodo pozvani
k dopolnitvi vloge. Vloge, ki jih prijavitelj ne
bo dopolnil v skladu s pozivom k dopolnitvi,
bodo zavržene. Vloge, ki ne bodo izpolnjevale pogojev razpisa, bodo zavrnjene.
O odstopu od vloge mora prijavitelj pisno
obvestiti sklad.
10. Dodatne informacije: dodatne informacije so na voljo na spletni strani sklada: www.sklad-kadri.si, osebno ali telefonsko pa v času uradnih ur, vsak delovni
dan, med 9. in 12. uro, ob sredah tudi med
14. in 16. uro, pri Petri Bajt, e-pošta petra.bajt@sklad-kadri.si, tel. 01/434-15-62.
Javni sklad Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije
Št. 61/2011
Ob-4585/11
Na podlagi Uredbe Sveta (ES)
št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in
Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe
(ES) št. 1260/1999 (OJ L 210/2006) z vsemi
spremembami; Uredbe (ES) št. 1081/2006
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o Evropskem socialnem skladu
in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1784/1999
(OJ L 210/2006) z vsemi spremembami;
Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne
8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje
Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES)
št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in

Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj (OJ L 371/2006) z vsemi spremembami;
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, v nadaljevanju: Uredba); Uredbe
o regionalnih razvojnih programih (Uradni list
RS, št. 31/06 in 20/11 – ZSRR-2); Zakona
o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11
– uradno prečiščeno besedilo); Sprememb
proračuna Republike Slovenije za leto 2011
(Uradni list RS, št. 96/10); Proračuna Republike Slovenije za leto 2012 (Uradni list RS,
št. 96/10); Zakona o izvrševanju proračunov
Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (Uradni list RS, št. 96/10 in 4/11); Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 in
99/09 – ZIPRS1011); Zakona o štipendiranju
(Uradni list RS, št. 59/07 (63/07 popr.), 40/09
in 62/10 – ZUPJS, v nadaljevanju: ZŠtip);
Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, v nadaljevanju: ZSRR-2); Zakona o gospodarskih
družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno
prečiščeno besedilo in 33/11); Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni
list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo in 117/06 – ZDavP-2); Zakona o varstvu
osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07
– uradno prečiščeno besedilo); Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva
ter arhivih (Uradni list RS, št. 30/60); Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07
– uradno prečiščeno besedilo); Akta o preoblikovanju javne ustanove »Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija Republike
Slovenije, javni sklad« v Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije
(Uradni list RS, št. 51/09); Poslovnega in
finančnega načrta 2011 Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, ki ga je sprejela Vlada RS na 131. redni
seji s sklepom št. 47602-8/2011/3 dne 21. 4.
2011; Splošnih pogojev poslovanja Javnega
sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov
in štipendije (Uradni list RS, št. 33/08, 73/08
in 91/09); Operativnega programa razvoja
človeških virov 2007–2013 (potrjen s strani
Evropske Komisije z dne 21. 11. 2007 (št.
potrditve CCI 2007 SI 051 PO 001); Sporazuma o prenosu nalog organa upravljanja na posredniško telo, št. 303-17/2010-33
z dne 1. 6. 2010); Pogodbe o prenosu nalog
posredniškega telesa na sklad za izvajanje
instrumenta javni razpis za izbor operacij Izvajanje enotnih regijskih štipendijskih shem
za šolsko/študijsko leto 2011/2012 z dne 1. 9.
2011 in Sklepa Organa upravljanja št. OP
RČV 1/3/05-0-MDDSZ z dne 6. 9. 2011 o potrditvi instrumenta Javni razpis za sofinanciranje izvajanja enotnih regijskih štipendijskih
shem za šolsko/študijsko leto 2011/2012,
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj
kadrov in štipendije objavlja
javni razpis
za sofinanciranje izvajanja enotnih
regijskih štipendijskih shem
za šolsko/študijsko leto 2011/2012
v okviru
1. razvojne prioritete »Spodbujanje
podjetništva in prilagodljivosti« in
1.3. prednostne usmeritve
»Štipendijske sheme«
Operativnega programa razvoja
človeških virov za obdobje 2007–2013
1. Posredniško telo: posredniško telo je
Republika Slovenija, Ministrstvo za delo,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
družino in socialne zadeve, Kotnikova 5,
1000 Ljubljana (v nadaljevanju: PT).
2. Izvajalec javnega razpisa: naročnik
je Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000
Ljubljana (v nadaljevanju: sklad), ki bo izvedel vse postopke za dodelitev sredstev.
3. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je posredno sofinanciranje kadrovskih štipendij, ki jih podeljujejo nosilci enotnih regijskih štipendijskih
shem ali samoupravne lokalne skupnosti (v
nadaljevanju: upravičenci) od šolskega/študijskega leta 2011/2012 do zaključka izobraževanja na isti stopnji, vendar najdlje do konca
šolskega/študijskega leta 2014/2015. Izbirale
se bodo operacije na osnovi programov, ki
opredeljujejo izvajanje enotnih regijskih štipendijskih shem, ki temeljijo na partnerstvu
med delodajalci, upravičenci in državo.
Na osnovi izbranega programa bo upravičenec izvedel postopek dodeljevanja kadrovskih štipendij dijakom1 ter študentom
(v nadaljevanju: štipendistom) za izobraževanje na posamezni ravni javno veljavnega izobraževalnega programa poklicnega
ali srednješolskega izobraževanja in javno
veljavnega študijskega programa od šolskega/študijskega leta 2011/2012 do zaključka
tega izobraževanja, vendar najdlje do konca
šolskega/študijskega leta 2014/2015.
Gre za posredno sofinanciranje kadrovskih štipendij, s pomočjo katerih se bo delodajalcem v regijah zagotavljalo ustrezne
kvalificirane kadre za prenos novih znanj in
tehnologij v smeri pospešitve razvoja produktov in storitev. Prav tako so predmet
sofinanciranja stroški upravičenca za izvajanje dejavnosti enotnih regijskih štipendijskih shem.
4. Namen in cilji javnega razpisa
Namen javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja enotnih regijskih štipendijskih
shem, ki temeljijo na partnerstvu med delodajalci, upravičenci in državo. Gre za posredno sofinanciranje kadrovskih štipendij
z namenom:
– usklajevanja razmerja med ponudbo in
potrebami po kadrih v posamezni regiji;
– dviga ravni izobrazbene strukture;
– znižanja strukturne brezposelnosti;
– vračanja izšolanih kadrov iz univerzitetnih središč v regijo oziroma ohranjanje
izšolanih kadrov v regiji;
– spodbujanja razvoja kadrovskega štipendiranja podjetij v regiji in načrtovanje
razvoja kadrov skladno s potrebami trga
dela.
Cilj izbranih operacij je vključiti 200 delodajalcev ter sofinancirati štipendije 700
štipendistom za izobraževanje na posamezni ravni in posameznem izobraževalnem programu od šolskega/študijskega leta
2011/2012 dalje do zaključka tega izobraževanja, vendar najdlje do zaključka šolskega/študijskega leta 2014/2015.
5. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na razpis lahko kandidirajo vlagatelji, ki
izpolnjujejo enega izmed naslednjih pogojev:
– imajo v skladu z 20. členom ZSRR-2
status regionalne razvojne agencije;
– so pravne osebe, na katere je bila
prenesena obveznost izvajanja regijskih šti1
Izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega
spola, so uporabljeni kot nevtralni za moške
in ženske.
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pendijskih shem (v tem primeru naj vlagatelj
k vlogi predložiti ustrezno dokazilo o prenosu pristojnosti);
– so samoupravne lokalne skupnosti.
Vlagatelj mora izpolnjevati tudi naslednje
osnovne pogoje:
– je registriran za opravljanje dejavnosti
iz prve alineje prejšnjega odstavka pri pristojnem sodišču ali drugem organu oziroma ima te dejavnosti opredeljene v svojem
ustanovitvenem aktu oziroma je samoupravna lokalna skupnost;
– zoper vlagatelja ali njegovega zakonitega zastopnika ni izdana pravnomočna
sodba za kaznivo dejanje, ki je povezano
z njegovim poslovanjem, zlasti hudodelsko združevanje, sprejemanje podkupnine
pri volitvah, nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine, dajanje podkupnine, sprejemanje
daril za nezakonito posredovanje in dajanje
daril za nezakonito posredovanje, goljufija,
poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi
posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih
obveznosti ter goljufija zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov
Evropskih skupnosti, pranje denarja;
– ni v postopku prisilne poravnave ali
stečaja ali likvidacijskem postopku;
– zoper vlagatelja ni izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero mu
je prepovedano opravljati dejavnost, za katero je registriran;
– razpolaga z zadostnimi kadrovskimi in
tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo razpisanih vsebin;
– je finančno in poslovno sposoben izvesti razpisane vsebine;
– za program, ki ga prijavi na javni razpis
sklada, predhodno ni pridobil sredstev iz
državnega proračuna ali sredstev evropske
kohezijske politike, razen sredstev občinskih
proračunov, vendar ne za iste upravičene
stroške, ki jih prejme sofinancirane preko
sredstev Evropskega socialnega sklada (v
nadaljevanju: ESS).
Vlagatelj se na razpis prijavi s programom, ki opredeljuje izvajanje enotnih regijskih štipendijskih shem ter oceno potreb
delodajalcev po kadrih.
6. Bistveni kazalniki na ravni instrumenta
Za učinkovito merjenje in ocenjevanje
operacij bo sklad spremljal naslednje ključne kazalnike:
– število prejemnikov iz ukrepov štipendijske sheme;
– število štipenditorjev;
– število štipendistov, ki so uspešno zaključili izobraževanje;
– število štipendistov, ki so zaposleni pri
delodajalcu 12 mesecev po zaključku izobraževanja.
V skladu s prilogo XXIII, Uredbe
1828/2006/ES z dne 8. 12. 2006 (z vsemi spremembami) se spremlja tudi podatke
o udeležencih, in sicer glede na:
– spol,
– status na trgu delovne sile,
– starost,
– ranljive skupine (v skladu z nacionalnimi pravili),
– izobrazbo.
7. Merila za izbor
Vloge se bodo ocenjevale na osnovi
splošnih in razmejitvenega merila, pri čemer se bo razmejitveno merilo uporabljalo
le v primeru, če bo vsota vseh zaprošenih
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sredstev s strani vseh vlagateljev višja od
razpisanih sredstev.
Največje možno število točk, ki jih vlagatelj lahko prejme pri splošnih merilih, je 30.
Pri posameznem merilu oziroma razdelku
merila je možno prejeti le 0 ali 5 točk. Minimalno zahtevano število točk, ki jih vlagatelj mora prejeti, da se bo vloga uvrstila
v nadaljnji postopek, je 20 točk, pri čemer
mora vlagatelj pri sklopu merila »Skladnost
s cilji prednostne usmeritve« doseči vseh
10 točk. Če vlagatelj po splošnih merilih
ne pridobi minimalnega zahtevanega števila
točk, se vloga kljub pravočasnosti in popolnosti ne bo ocenjevala dalje in vlagatelj bo
izločen iz nadaljnjega postopka.
7.1. Splošna merila

Merilo
Skladnost s cilji prednostne usmeritve

Opis

Ocena

Rezultati programa bodo prispevali k spodbujanju vpisa na tiste
vrste in področja izobraževanja, ki omogočajo večjo zaposljivost
glede na potrebe gospodarstva in trga dela v posamezni regiji.
Rezultati programa bodo prispevali k vračanju izšolanih kadrov iz
univerzitetnih središč v regijo ter posledično k dvigu ravni
izobrazbene strukture.

Vpliv na trajnostni razvoj in enake
možnosti

Ukrepi informiranja in obveščanja
javnosti
Reference oziroma predhodne izkušnje
pri izvajanju projektov v okviru evropske
kohezijske politike oziroma ostalih
programov pobud skupnosti

0 ali 5 točk
0 ali 5 točk

Program ima pozitiven vpliv na spodbujanje trajnostnega razvoja.

0 ali 5 točk

Program ima pozitiven vpliv na enake možnosti (predvsem mora
biti zagotovljena enakost med spoloma oziroma preprečena vsakršna diskriminacija v skladu z zakonodajo, ki se nanaša na področje
zagotavljanja enakih možnosti in 16. členom Uredbe
1083/2006/ES.

0 ali 5 točk

Priprava promocijskega načrta, s katerim se bo zagotovila širša
promocija in posledično večja vključenost delodajalcev in
štipendistov.

0 ali 5 točk

Vlagatelj ima predhodne izkušnje pri izvajanju evropskih projektov
kohezijske politike, kot npr. PPS Equal, programih čezmejnega
sodelovanja Interreg ipd.

0 ali 5 točk

Skupaj največ:

30 točk
7.2. Razmejitveno merilo: Indeks razvojne ogroženosti
V primeru, da bo vsota vseh zaprošenih
sredstev po končanem postopku ocenjevanja na osnovi splošnih meril (vlagatelji, ki
bodo dosegli vsaj 20 točk) višja od razpisanih sredstev, se bo izvedel postopek izbora
z razmejitvenim merilom.
V skladu z ZŠtip se v primeru nezadostne višine razpisanih sredstev upošteva
indeks razvojne ogroženosti (IRO) regije.
Pri vlogah, ki jih prijavljajo samoupravne
lokalne skupnosti se upošteva IRO regije,
v katero je samoupravna lokalna skupnost
vključena.
Točke iz merila indeks razvojne ogroženosti se določajo glede na uvrstitev regije
oziroma samoupravne lokalne skupnosti,
skladno s Sklepom o razvrstitvi razvojnih
regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št. 23/06
in 20/11 – ZSRR-2)
Indeks razvojne ogroženosti
regije
od vključno 131 navzgor.
od vključno 114 do 131.
od vključno 97 do 114.
od vključno 80 do 97.
od 80 navzdol.

Točke
10 točk
9 točk
8 točk
7 točk
6 točk
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7.3. Postopek izbora v primeru, ko zaprošena sredstva presegajo razpisana
1. korak
Kolikor višina zaprošenih sredstev po
končani fazi izbora s splošnimi merili presega višino razpisanih sredstev, se višina
zaprošenih sredstev posameznega vlagatelja pomnoži s količnikom 1. Količnik 1 se
izračuna tako, da se število prejetih točk iz
razmejitvenega merila (IRO) deli z najvišjim
možnim številom prejetih točk pri IRO (10).
Najvišje število prejetih točk pri IRO (10) ne
pomeni, da bodo vlagatelju s sklepom odobrena vsa zaprošena sredstva.
2. korak
Kolikor po množenju iz prvega koraka
niso razdeljena vsa sredstva iz razpisa, ali
kolikor seštevek sredstev podeljenih po prvem koraku presega višino razpisanih sredstev, se izračunane zneske iz 1. koraka
pomnoži z novim količnikom 2. Vrednost
novega količnika 2 se določi z razmerjem
med višino razpisanih sredstev in seštevkom sredstev, ki bi bila podeljena posameznim vlagateljem po izvedenem 1. koraku.
Kolikor je rezultat (sredstva, ki bi bila podeljena) po drugem koraku pri posameznem
vlagatelju višji od zaprošenih sredstev posameznega vlagatelja, se mu priznajo samo
sredstva v višini zaprošenih sredstev.
3. korak
Po izločitvi vlagateljev, ki so jim po 2. koraku dodeljena sredstva v zaprošeni višini,
se preostanek sredstev dodeli preostalim
vlagateljem sorazmerno z upoštevanjem
količnika 3.
Vrednost količnika 3 se določi z razmerjem med višino še nerazdeljenih skupnih
razpisanih sredstev iz JR po 1. in 2. koraku in seštevkom nedodeljenih zaprošenih
sredstev posameznih vlagateljev, izračunanih v predhodnem koraku.
Postopek iz 3. koraka se ponavlja, dokler
niso dodeljena vsa razpisana sredstva.
8. Višina sredstev, ki so na razpolago za
javni razpis za izbor operacij
Javni razpis za izbor operacije (v nadaljevanju: instrument) delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega
sklada. Instrument se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za
obdobje 2007–2013, 1. razvojne prioritete
»Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti« in 1.3. prednostne usmeritve »Štipendijske sheme«.
Višina sredstev, ki bo na razpolago za
sofinanciranje predmeta javnega razpisa za
obdobje od 1. 3. 2011 do 31. 12. 2015, znaša skupaj 5.000.000,00 EUR, in sicer:
Načrtovana višina sredstev (v EUR)
PP 9234 – Štipendijske sheme ESS – 07-13 – EU (85%)
PP 9246 – Štipendijske sheme ESS – 07-13 – slovenska udeležba (15%)
Skupaj

4.250.000,00
750.000,00
5.000.000,00

9. Obveznosti izbranih upravičencev
Na podlagi izdanega sklepa o izbiri operacije in podpisane tristranske pogodbe
o sofinanciranju mora upravičenec:
– izvesti javni razpis za podelitev štipendij v skladu z veljavnimi predpisi;
– skleniti večstransko pogodbo o dodelitvi štipendije;
– v večstranski pogodbi o dodelitvi
štipendije zavezati delodajalca, da je do-
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deljevanje sredstev za sofinanciranje kadrovskih štipendij namenjeno izključno za
namene, določene s to pogodbo ter da bo
po zaključku izobraževanja, za katerega
je prejel štipendijo, s štipendistom, ki ga
je štipendiral, sklenil pogodbo o zaposlitvi
s polnim delovnim časom na ustreznem
delovnem mestu vsaj za toliko časa, kolikor
je trajalo štipendijsko razmerje oziroma, da
zagotovi, da se štipendist zaposli v regiji
vsaj za toliko časa, kolikor je trajalo štipendijsko razmerje;
– večstransko pogodbo o dodelitvi štipendije, morebitne anekse in vse akte, ki so
izdani na tej podlagi, opremiti z znakom ESS
in v enem od členov dodati navedbo: Operacijo delno sofinancira Evropski socialni sklad
v okviru 1. razvojne prioritete »Spodbujanje
podjetništva in prilagodljivosti« in 1.3. prednostne usmeritve »Štipendijske sheme«
Operativnega programa razvoja človeških
virov za obdobje 2007–2013;
– pripraviti ter skupaj s podpisano pogodbo posredovati skladu planirano dinamiko
izplačil (obr. ISARR-06);
– sredstva uporabiti strogo namensko,
izključno za izvajanje upravičenih aktivnosti
v skladu s pogodbo o sofinanciranju;
– si pred izvajanjem operacije urediti
ustrezno ločeno računovodsko kodo in voditi
ločen računovodski sistem ali ustrezno knjigovodsko evidenco za izvajanje operacije;
– obvezno hraniti vsa dokazila, ki so podlaga za pripravo zahtevka za izplačilo v skladu z Navodili PT in sklada;
– pripravljati in skladu posredovati podatke za vnos v informacijski sistem organa upravljanja ISARR na ravni operacije
v skladu z Navodili PT in sklada za potrebe
spremljanja in poročanja o izvajanju aktivnosti;
– v ISARR vnesti v skladu z Navodili PT
in sklada predpisane podatke in dokazila za
namen priprave zahtevkov za izplačila ter
potrebe spremljanja in poročanja;
– posredovati skladu vsa potrebna dokazila, ki jih ni možno vnesti v ISARR;
– posredovati skladu podpisan in ožigosan izpis zahtevka za izplačilo ter ostale
obrazce;
– pripravljati finančna in vsebinska poročila v obliki, ki jo bo predpisal PT oziroma
sklad ter na njihovo zahtevo pripravljati izredna poročila s predpisano vsebino in rokom
izdelave;
– posredovati podatke o vrsti in področju
izobraževanja oziroma o izobraževalnem
programu, za katerega se razpisujejo štipendije, o številu razpisanih štipendij, o zaključku izobraževanja in zaposlitvi štipendistov po zaključku izobraževanja ter druge
podatke, ki jih določi sklad ali PT;
– spremljati podatke o udeležencih
v skladu z razčlenitvijo, podano v prilogi
XXIII Uredbe 1828/2006/ES;
– izvajati naloge informiranja in obveščanja javnosti v skladu z Navodili za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem
obdobju 2007–2013 in poročati o njihovem
izvajanju;
– preprečevati, odkrivati, evidentirati in
odpravljati nepravilnosti na nivoju operacije
in projektov ter o tem obveščati sklad;
– zagotavljati revizijsko sled in hrambo
vseh dokumentov, ki so potrebni za zagotovitev ustrezne revizijske sledi;
– zagotavljati možnost nadzora porabe
sredstev s strani OU, revizorjev in ostalih
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nadzornih organov na nivoju EU in RS,
vključno s PT in skladom, in ukrepati skladno z njihovimi priporočili ter o tem obveščati PT, sklad in OU;
– Sklad in PT obveščal o vsaki spremembi stanja v zvezi s to pogodbo, ki so
bistvenega pomena za izvajanje pogodbe
oziroma operacije;
– dodeljena sredstva uporabljati izključno za namene operacije;
– upoštevati omejitve glede sprememb
operacije v skladu s 57. členom Uredbe
1083/2006/ES in obveščati sklad o spremembah operacije in jamčiti, da v roku 5 let
po zaključku operacije ne bo prišlo do bistvenih sprememb na operaciji.
V primeru, da štipendist v času trajanja
izobraževanja zamenja izobraževalni program, to ne vpliva na pravico do sofinanciranja, kolikor se delodajalec in štipenditor
s spremembo strinjata. Ne glede na spremembe izobraževalnega programa je sofinanciranje upravičeno le eno leto za posamezni letnik na isti stopnji izobraževanja.
Ostale pristojnosti, odgovornosti in naloge upravičencev, izbranih na javnem razpisu, so natančneje določene v pogodbi
o sofinanciranju, osnutek katere je vključen
v razpisni dokumentaciji.
10. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena sredstva
Obdobje upravičenih stroškov:
– za izvajanje dejavnosti enotnih regijskih štipendijskih shem za šolsko/študijsko
leto 2011/2012 je od 1. 3. 2011 do vključno
30. 9. 2015.
– za posredno sofinanciranje kadrovskih štipendij je za dijake od 1. 9. 2011 do
zaključka izobraževanja na izbranem izobraževalnem programu, vendar najdlje do
31. 8. 2015 ter za študente od 1. 10. 2011
do zaključka izobraževanja na izbranem izobraževalnem programu vendar najdlje do
30. 9. 2015.
Obdobje upravičenosti izdatkov upravičenca je od 1. 3. 2011 do 15. 10. 2015.
Obdobje upravičenih javnih izdatkov za
izplačilo iz proračuna je od datuma podpisa tristranske pogodbe o sofinanciranju do
31. 12. 2015.
Rok za izstavitev končnega zahtevka za
izplačilo skladu (tako za stroške izvajanja
dejavnosti kot tudi za stroške posrednega
sofinanciranja štipendij) je 20. 10. 2015.
11. Razmerje med sredstvi na postavkah
namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za
sofinanciranje kohezijske politike
Sofinanciranje upravičenih stroškov je
kot javni izdatek iz državnega proračuna
določen v razmerju:
– sredstva na postavkah namenskih
sredstev EU: 85%,
– sredstva na postavkah slovenske udeležbe: 15%.
12. Delež prispevka Skupnosti v celotnih
upravičenih javnih izdatkih: delež prispevka Skupnosti za sofinanciranje upravičenih
stroškov je 85% javnih izdatkov državnega
proračuna.
13. Višina sofinanciranja in dokazovanje
upravičenosti stroškov
Upravičeni so stroški, ki so neposredno
povezani z izvajanjem operacij. Upravičeni
stroški ter dokazila za izkazovanje stroškov
so podrobneje določeni v razpisni dokumentaciji.
13.1. Upravičeni stroški za posredno sofinanciranje kadrovskih štipendij

Upravičen strošek za posredno sofinanciranje kadrovskih štipendij je štipendija. Višina posrednega sofinanciranja kadrovskih
štipendij znaša 50% dodeljene kadrovske štipendije brez dodatkov s strani delodajalca,
vendar največ v višini 30% minimalne plače,
pri čemer sofinancirana kadrovska štipendija
ne sme biti nižja kot je določena v ZŠtip.
Upravičenec ni upravičen do sofinanciranja kadrovske štipendije za dijake v zadnjem letniku srednjih šol za meseca julij
in avgust.
13.2. Upravičeni stroški za izvajanje
dejavnosti enotnih regijskih štipendijskih
shem
Upravičeni stroški za izvajanje so:
a) določeni s standardnim obsegom
stroškov na enoto (v nadaljevanju: SSE),
ki znaša 20,78 EUR na izplačano mesečno
štipendijo. SSE vključuje stroške zaposlenega za delo na operaciji in posredne operativne stroške in se izplačuje skupaj z upravičenimi stroški za posredno sofinanciranje
kadrovskih štipendij. Pri izračunu upravičenih stroškov v posameznem zahtevku za
izplačilo se bo SSE pomnožil s številom izplačanih mesečnih štipendij posameznemu
štipendistu in prištel k mesečnemu upravičenemu strošku za sofinanciranje kadrovskih
štipendij. SSE se usklajuje vsako leto meseca marca v skladu s povprečno rastjo bruto
plač v Republiki Sloveniji v preteklem letu.
Nova usklajena vrednost SSE se uporablja
od meseca aprila dalje.
Za izvajanje dejavnosti enotnih regijskih
štipendijskih shem se v obdobju od 1. 3.
2011 do 31. 8. 2011 za pripravo in izvedbo javnega poziva delodajalcem za prijavo potreb po kadrovskih štipendijah prizna
upravičene stroške, in sicer zgoraj opisano
vrsto stroška.
Upravičeni stroški za to obdobje se bodo
izračunali tako, da se bo število sklenjenih
pogodb o štipendiranju pomnožilo s SSE
in s številom mesecev za pripravo na izvajanje programa enotnih regijskih štipendijskih shem (od meseca marca 2011 do
avgusta 2011 – 6 mesecev).
b) stroški informiranja in obveščanja javnosti (stroški objav v medijih in objave oddaj
v medijih; stroški oblikovanja, priprave na
tisk, tiska, dostave gradiv; stroški izdelave
ali nadgradnja spletnih strani ter stroški nastopov na sejmih in razstavah). Višina stroška informiranja in obveščanja znaša največ
6.000,00 EUR v letu 2011, v nadaljevanju pa
največ 1.000,00 EUR v posameznem letu
od 2012 do 2015. Pri strošku informiranje
in obveščanje javnosti DDV ni upravičen
strošek.
Upravičenci so dolžni v letu 2011 izvesti vsaj en informativni dogodek (posvet,
sejem) na ravni regije z namenom promocije enotnih regijskih štipendijskih shem in
pridobivanja delodajalcev in štipendistov.
V primeru, da takega dogodka upravičenec
v letu 2011 ne izvede, v tem letu ne more
uveljavljati upravičenih stroškov za informiranje in obveščanje javnosti.
14. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti
upravičenci skladno z 8. in 9. členom Uredbe 1828/2006/ES in navodili OU: upravičenec mora pri informiranju in obveščanju
javnosti upoštevati 8. in 9. člen Uredbe
1828/2006/ES in Navodila za informiranje
in obveščanje javnosti o kohezijskem in
strukturnih skladih v programskem obdobju
2007–2013.
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15. Morebitno dopolnilno financiranje:
dopolnilno financiranje, skladno s 34. členom Uredbe 1083/2006/ES, ni predvideno.
16. Zahteve glede hranjenja dokumentacije
Upravičenec mora hraniti vso dokumentacijo še deset let po zaključku programa.
Upravičenec mora imeti dobro urejen sistem in dokumentacijo, ki dokazujeta upravičenost stroškov in izvedbo aktivnosti. Hraniti
mora vsaj:
– vse originalne račune;
– vsa dokazila o plačilu;
– vsa dokazila o upravičenosti stroška,
skupaj z metodologijo izračuna;
– pogodbo o sofinanciranju z vsemi prilogami in aneksi.
Upravičenec je dolžan ustrezno urediti
ločeno računovodsko kodo, na osnovi katere bo vodil in spremljal porabo sredstev
za posamezne aktivnosti, tako, da bo zagotovljen pregled nad namensko porabo
sredstev.
17. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije o operaciji pri skladu, PT, OU, organu
za potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim nadzornim organom
Upravičenec bo moral omogočiti vsebinski, tehnični, administrativni in finančni
nadzor nad izvajanjem sofinanciranega programa. Nadzor se izvaja s strani PT, sklada, pristojnih organov Republike Slovenije in
s strani pristojnih organov Evropske skupnosti (v nadaljevanju: nadzorni organi).
Upravičenec bo moral nadzornim organom na zahtevo predložiti vse dokumente,
ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov programa, katerega sofinanciranje je predmet tega javnega
razpisa.
V primerih kontrole na kraju samem mora
upravičenec omogočiti vpogled v informacijske programe, listine in postopke v zvezi
z izvajanjem programa.
18. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Varovanje osebnih podatkov mora
biti zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, vključno s 37. členom Uredbe
1828/2006/ES.
Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre, so informacije javnega značaja,
razen tistih, ki jih vlagatelji posebej označijo
kot poslovno skrivnost. Poslovna skrivnost
se lahko nanaša na posamezen podatek
ali na del vloge, ne more pa se nanašati na
celotno vlogo. Člani strokovne komisije, ki
bodo sodelovali pri odpiranju in ocenjevanju vlog, bodo morali predhodno podpisati
izjavo o zaupnosti.
Podatke, navedene v vlogi, ki niso del
poslovne skrivnosti, lahko PT in drugi organi, ki so vključeni v spremljanje izvajanja,
upravljanja, nadzora in revizije javnega razpisa, uporabijo za evidence oziroma sezname in analize.
Upravičenci se zavezujejo k varovanju
osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti,
pridobljenih tekom izvajanja programa,
v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Zakonom o gospodarskih družbah in
37. členom Uredbe 1083/2006/ES.
Vlagatelj se s predložitvijo vloge na javni
razpis strinja z javno objavo podatkov o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih. Objavljeni bodo osnovni podatki o operaciji in
prejemniku pomoči v skladu z zakonom, ki
ureja dostop do informacij javnega značaja
in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

19. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev
Vloga mora biti oddana na obrazcih, ki
so del razpisne dokumentacije, in mora vsebovati vse zahtevane priloge in izjave, določene v razpisni dokumentaciji, na naslov
Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana.
Vloga mora biti poslana v zaprtem ovitku
(kuverti), označenem s polnim nazivom in
naslovom vlagatelja ter vidno oznako: »Ne
odpiraj – vloga na Javni razpis za sofinanciranje izvajanja enotnih regijskih štipendijskih
shem za šolsko/študijsko leto 2011/2012«.
V primeru poziva za dopolnitev vloge,
morajo biti le-te označene enako kot vloga:
»Ne odpiraj – dopolnitev vloge na Javni razpis za sofinanciranje izvajanja enotnih regijskih štipendijskih shem za šolsko/študijsko
leto 2011/2012«.
Vlogo lahko vlagatelj vloži osebno ali pošlje po pošti na naslov: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije,
Dunajska 22, 1000 Ljubljana.
Obravnavana bo samo vloga, ki bo ustrezno označena in bo pravočasno prispela
v vložišče sklada. Sklad ne prevzema odgovornosti za ponudbo, poslano po pošti
(poškodovana ali odprta ovojnica ipd.).
Pri vlogah, ki bodo poslane po pošti priporočeno ali s povratnico se šteje, da je
vloga, posredovana na ta način, prispela
pravočasno, če je bila oddana na pošti do
vključno dne 23. 9. 2011.
Rok za oddajo vlog je do vključno 23. 9.
2011.
20. Datum odpiranja vlog za dodelitev
sredstev
Odpiranje vlog bo potekalo na sedežu
sklada, Dunajska 22, 1000 Ljubljana.
Odpiranje vlog bo enkratno, javno in bo
potekalo najkasneje v sedmih dneh po roku
za oddajo vlog. Natančen datum odpiranja
bo objavljen na spletnem mestu sklada:
www.sklad-kadri.si. Vodila ga bo strokovna
komisija za izvedbo postopkov javnega razpisa, ki jo imenuje direktor sklada. Odpirale
se bodo samo v roku dostavljene, pravilno
izpolnjene in označene kuverte, in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile predložene.
Na odpiranju vlog člani strokovne komisije ugotavljajo tudi popolnost vlog. Vlagatelja,
katerega vloga je nepopolna, komisija pozove, da jo dopolni v roku 8 dni od prejema
poziva. Vloge, katere vlagatelj ne dopolni
v skladu s pozivom za dopolnitev vloge, komisija s sklepom zavrže.
21. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najkasneje v 30 dneh od datuma
prejema zadnje popolne vloge.
Na podlagi predloga komisije bo direktor sklada izdal sklepe o izboru prejemnikov sredstev. V roku iz prejšnjega odstavka
bodo vsi vlagatelji, ki niso bili izbrani, obveščeni o odločitvi o dodelitvi sredstev.
Zoper sklep o izboru lahko vlagatelj vloži
pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa na
naslov: Javni sklad RS za razvoj kadrov
in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana.
Pritožnik mora v pritožbi natančno opredeliti
razloge, zaradi katerih je pritožba vložena.
Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena
merila za ocenjevanje vlog.
O pritožbi bo odločilo Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve v roku 15 dni
s sklepom. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi izvajalci.
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22. Kraj, čas ter oseba, pri kateri lahko
zainteresirane osebe dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na
spletnem naslovu www.sklad-kadri.si v zavihku Razpisi in objave ter na sedežu sklada, Dunajska 22, Ljubljana, vsak delovni
dan, v času uradnih ur pri Dušanu Mikužu.
Če katerikoli vlagatelj zahteva dodatno
pojasnilo ali obvestilo v zvezi z razpisno
dokumentacijo, povezano s pripravo vloge,
mora zanj zaprositi najkasneje šest dni pred
potekom roka za oddajo vlog. Zahtevo mora
posredovati odgovorni osebi sklada na spletni naslov: kadrovske.ess@sklad-kadri.si
oziroma po tel. 01/434-10-99. Odgovori na
morebitne zahteve po dodatnih pojasnilih
bodo objavljeni najkasneje v petih dneh od
prejetja vprašanja na spletni strani sklada,
kjer je bilo objavljeno besedilo javnega razpisa.
23. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posameznega projekta
Za stroške, ki so predmet sofinanciranja,
upravičenec ni prejel oziroma ne bo prejel
sredstev iz drugih virov financiranja (prepoved dvojnega financiranja). Če bosta sklad
ali PT ugotovila, da je upravičenec prejel
sredstva za stroške programa tudi iz drugih
virov financiranja ali pa so mu bila odobrena,
ne da bi o tem pisno obvestil sklad, se lahko
pogodba o sofinanciranju razdre, upravičenec pa bo dolžan PT povrniti vsa neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonitimi
obrestmi, obračunanimi od dneva nakazila
do dneva vračila sredstev. V primeru, da
upravičenec sredstev ne vrne v roku, tečejo
zakonite zamudne obresti, ki so obračunane
od dneva zamude do dneva vračila.
Če bo sklad ali PT ugotovilo, da sredstva
niso bila porabljena za namen, za katerega
so bila dodeljena, ali da so bila sredstva
odobrena na podlagi neresničnih podatkov,
se od upravičenca zahteva takojšnje vračilo sredstev v enkratnem znesku skupaj
z obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila. V primeru, da upravičenec sredstev ne
vrne v roku, tečejo zakonite zamudne obresti, ki so obračunane od dneva zamude do
dneva vračila.
Javni sklad Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije
Št. 21/2011
Ob-4539/11
Na podlagi 4. člena Pravilnika o postopku za imenovanje v naziv predavatelja višje
šole (Uradni list RS, št. 29/06), objavlja Šolski center Srečka Kosovela Sežana, Višja
strokovna šola
javni razpis
za pridobitev naziva predavatelj
višje strokovne šole
za naslednje predmete:
Program Oblikovanje materialov: dokumentiranje in arhiviranje, Projektno delo,
Načrtovanje in oblikovanje izdelkov, Računalniška podpora oblikovanju.
Program Fotografija: Obdelava in predstavitve fotografije, Vizualne komunikacije,
Fotografska postprodukcija.
V skladu z 92., 96. in 105. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03),
s 33. členom Zakona o višjem strokovnem
izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04),
s Pravilnikom o postopku za imenovanje
v naziv predavatelja višje šole (Uradni list
RS, št. 29/06) in Pravilnikom o izobraz-
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bi predavateljev višje strokovne šole in
drugih strokovnih delavcev v višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS,
št. 35/11) bo naziv podeljen kandidatu, ki
izpolnjuje predpisane pogoje za posamezen predmet v skladu z določbami višješolskega študijskega programa Oblikovanje
materialov, oziroma višješolskega študijskega programa Fotografija in Merili za določitev vidnih dosežkov na strokovnem področju
za pridobitev naziva predavatelj višje šole
(Uradni list RS, št. 1/09).
Kandidati morajo prijavo na razpis, življenjepis, izpolnjen obrazec Izjava (obrazec 1;
objavljen na spletni strani MŠŠ) in overjena
dokazila o izpolnjevanju razpisnih pogojev
poslati do 15. 9. 2011, na naslov: Šolski center Srečka Kosovela Sežana, Višja strokovna šola, Kraška ulica 2, 6210 Sežana.
Kandidati bodo o podelitvi naziva obveščeni v 15 dneh po prejemu sklepa Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno
izobraževanje.
Šolski center Srečka Kosovela Sežana,
Višja strokovna šola
Št. 407-207/2011
Ob-4521/11
Na podlagi 7. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B,
127/06 – ZJPT, 14/07 – ZSPDPO, 109/08),
določil Pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 50/07, 61/08) in Odloka o proračunu
Občine Brežice za leto 2011 (Uradni list RS,
št. 14/11) objavlja Občina Brežice, CPB 18,
8250 Brežice
javni razpis
za sofinanciranje aktivnosti povezanih
s promocijo Bizeljčana PTP v letu 2011
I. Neposredni proračunski uporabnik:
Občina Brežice, CPB 18, 8250 Brežice.
II. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti
povezanih s promocijo Bizeljčana PTP v letu
2011, katerih cilj je povečanje prepoznavnosti zaščitenega vina Bizeljčan PTP in so
se promocijske aktivnosti izvajale oziroma
se bodo izvajale v času od 1. 1. 2011 do
20. 11. 2011.
III. Pogoji in merila za dodeljevanje sredstev
1. Upravičenci do sredstev iz tega razpisa so vinogradniška društva in društva, ki
se ukvarjajo s promocijo vin iz Bizeljsko-sremiškega vinorodnega okoliša in izpolnjujejo
naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Brežice,
– delujejo najmanj 2 leti,
– so registrirana in poslujejo v skladu
z Zakonom o društvih,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za
realizacijo aktivnosti na področju turizma,
– imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot jo
določa zakonodaja,
– izvajajo organizirano redno dejavnost
s ciljem pospeševanja promocije vin iz Bizeljsko-sremiškega vinorodnega okoliša,
– opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi.
2. Do sredstev iz tega razpisa niso upravičena tista društva, ki prijavljajo iste aktivnosti, ki so sofinancirane iz drugih virov
občinskega proračuna Občine Brežice.
3. Na javnem razpisu bodo upoštevani
projekti oziroma aktivnosti, ki so povezane

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
s promocijo zaščitenega vina Bizeljčan PTP,
katerih cilj je povečanje prepoznavnosti tega
vina na domačem trgu.
4. Upravičeni stroški so: stroški povezani z izdelavo spletnih strani, izdelavo propagandnega materiala, stroški povezani
s predstavitvami po Sloveniji, stroški izdelave reklamnih rekvizitov, stroški oglaševanja v medijih, stroški prireditev v Občini
Brežice.
5. Občina Brežice bo sofinancirala aktivnosti povezane s promocijo Bizeljčana
PTP do 80% celotne vrednosti aktivnosti
na osnovi dokazil o izvedenih delih (kopije računov in poročilo o izvedeni aktivnosti). Osnova za dodelitev sredstev je višina
upravičenih stroškov in predstavitev promocijskih aktivnosti, ki morajo vsebovati
naslednja področja: predstavitev na spletnih straneh, predstavitev znotraj Občine
Brežice, predstavitev v drugih krajih Slovenije.
IV. Višina razpoložljivih sredstev: okvirna
višina sredstev namenjenih za sofinanciranje je 3.000,00 EUR na proračunski postavki: 1310-Bizeljsko-sremiška in Podgorjanska
VTC. Sredstva se delijo na podlagi pogojev
in meril, ki so sestavni del tega javnega
razpisa. Kolikor bo, glede na število vlog in
odobreno višino upravičenih stroškov, predvidenih sredstev za javni razpis premalo,
se bodo vsem prejemnikom sredstva sorazmerno znižala.
V. Vsebina vloge:
Vloga je sestavljena iz naslednje zahtevane dokumentacije:
1. Prijavni obrazec;
2. Kopija odločbe o vpisu društva v register društev z vsemi naknadnimi spremembami;
3. Kopija temeljnega akta društva, iz katerega je razvidna dejavnost društva (statut
oziroma pravila o delu);
4. Vsebinska in finančna predstavitev –
za vsako prijavljeno aktivnost posebej:
– podroben vsebinski opis aktivnosti promocije, način izvedbe, datum izvedbe, predvideno število udeležencev,
– finančna vrednost celotne prireditve
s podrobno stroškovno razdelano konstrukcijo posameznih odhodkov in način zagotovitve pokrivanja stroškov prireditve (prihodki);
5. Finančna dokazila o izvedenih delih
(kopije računov itd. ter kopije dokazil o plačilu računov – bančni izpis prometa na transakcijskem računu iz katerega je razvidno in
označeno na kateri račun se nanaša). Dokazila pod to točko se dostavijo za aktivnosti,
ki so že bile izvedene do razpisa. V primeru,
da aktivnost še ni bila izvedena, se dokumentacija pod to točko dostavi z zahtevkom
za črpanje sredstev;
6. Izjava vlagatelja o izpolnjevanju in
sprejemanju pogojev javnega razpisa;
7. Podpisana vsaka stran vzorca po
godbe.
Vloga je popolna, če vlagatelj do predpisanega roka za oddajo vlog v javnem razpisu, predloži pravilno izpolnjeno zahtevano
dokumentacijo. Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju, ki je določena pri zahtevani dokumentaciji.
VI. Rok za prijavo in način prijave:
Vloge s priloženo zahtevano dokumentacijo po tem razpisu morajo prispeti najkasneje do torka 20. 9. 2011 na naslov:
Občina Brežice, Oddelek za gospodarske

javne službe in gospodarske zadeve. Šteje
se, da je prijava prispela pravočasno, če je
bila zadnji dan roka za oddajo vlog oddana
na pošti s priporočeno pošiljko (velja datum
poštnega žiga) ali do 15. ure oddana v sprejemni pisarni Občine Brežice.
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: »Ne odpiraj – javni
razpis za promocijo Bizeljčana PTP.«
VII. Odpiranje in obravnava vlog
1. Vloge bo odpirala in ocenjevala ter
pripravila predlog prejemnikov sredstev
strokovna komisija, ki jo z odločbo imenuje
župan.
2. Odpiranje prejetih vlog bo opravila
strokovna komisija v roku 8 delovnih dni po
razpisnem roku na Občini Brežice. Odpiranje vlog ne bo javno.
3. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija
v roku 8 dni od odpiranja vlog pozvala, da jih
dopolnijo v roku 5 dni od prejema obvestila.
Nepopolna vloga, ki jo predlagatelj v navedenem roku ne bo dopolnili, se zavrže. Vloge, ki bodo pravočasno dopolnjene, vendar
neustrezno, bodo zavrnjene.
4. Prepozno prejete vloge se zavržejo, neutemeljene pa zavrnejo (vloge, ki ne
ustrezajo in ne izpolnjujejo razpisnih pogojev in meril).
5. Vse pravočasno prispele in popolne
vloge bo strokovna komisija ocenjevala na
podlagi pogojev in meril, ki so sestavni del
tega javnega razpisa.
6. Na podlagi predloga prejemnikov
sredstev, ki ga pripravi komisija, direktor
občinske uprave s sklepom sprejme odločitev o izboru prejemnikov sredstev in višini
dodeljenih sredstev.
7. Občina bo s prejemniki sredstev sklenila pogodbo, v kateri se opredelijo medsebojne obveznosti. Prejemnikom bodo sredstva
nakazana v letu 2011. Prejemniki sredstev
morajo dostaviti najkasneje do 30. 11. 2011
pisni zahtevek za izplačilo, kopije računov
ter poročilo o opravljenem delu.
VIII. Rok v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu razpisa
Na podlagi predloga komisije odloča
o dodelitvi oziroma ne dodelitvi sredstev
direktor občinske uprave Občine Brežice
s sklepom v roku 30 dni po izteku razpisnega roka. Istočasno bodo prejemniki pozvani
tudi k podpisu pogodb. Če prejemnik v roku
osmih dni od prejema sklepa ne vrne podpisane pogodbe se šteje, da je umaknil vlogo
za pridobitev sredstev.
Vlagatelj vloge, ki meni, da izpolnjuje
pogoje in merila iz javnega razpisa in mu
razpisana sredstva neupravičeno niso bila
dodeljena, lahko vloži pritožbo v roku 8 dni
od prejema sklepa. Pritožnik mora natančno
opredeliti razloge zaradi katerih je pritožba
vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Prepozno vložene pritožbe se zavržejo. Pritožba
se pošlje priporočeno po pošti na Občino
Brežice. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z ostalimi izbranimi predlagatelji
vlog. O pritožbi odloči župan, njegova odločitev je dokončna.
IX. Informacije: razpisna dokumentacija
je od dneva objave razpisa v Uradnem listu
dosegljiva na spletni strani Občine Brežice
www.brezice.si ali pa jo lahko zainteresirani dvignejo v času uradnih ur na Oddelku
za gospodarske javne službe in gospodarske zadeve Občine Brežice. Dodatne in-
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formacije v zvezi z javnim razpisom posreduje Roman Matjašič, tel. 07/620-55-52,
e-mail: roman.matjasic@brezice.si, v času
uradnih ur.
Občina Brežice
Št. 551-004/2011
Ob-4522/11
Občina Šmartno pri Litiji na podlagi
Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02),
21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB-1), Odloka
o proračunu Občine Šmartno pri Litiji za leto
2011 (Uradni list RS, št. 110/10, 40/11) in
Pravilnika o sofinanciranju socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti v Občini
Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 31/05)
objavlja
javni razpis
za sofinanciranje socialnih,
zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti
v Občini Šmartno pri Litiji v letu 2011
1. Naziv in sedež naročnika: Občina
Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji.
2. Predmet razpisa: predmet razpisa je
sofinanciranje letnih programov in projektov na področju socialnih, zdravstvenih in
humanitarnih dejavnosti v Občini Šmartno
pri Litiji oziroma za občane Občine Šmartno
pri Litiji.
Predmet tega razpisa niso sredstva za
vzdrževanje in investicije v prostore in opremo za izvajanje teh dejavnosti.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji
Na razpisu lahko sodelujejo nevladne in
neprofitne organizacije, društva ter združenja, ki izpolnjujejo naslednje osnovne pogoje:
– so registrirani in delujejo na področju
socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti;
– imajo urejeno evidenco članstva;
– imajo v svojem članstvu tudi občane
Občine Šmartno pri Litiji;
– imajo zagotovljene osnovne pogoje za
izvedbo načrtovanih programov.
Pravne osebe z delovanjem na območju
več občin, regij ali države morajo ob svoji prijavi obvezno izkazati, da imajo svoje
člane oziroma uporabnike tudi iz območja
Občine Šmartno pri Litiji in v koliki meri je
program oziroma projekt namenjen njim.
Ostali pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.
4. Osnovna merila za izbor:
– ocena kvalitete in realnosti programa,
jasno opredeljeni cilji in uporabniki ter metode dela,
– sodelovanje z rizičnimi skupinami prebivalstva, vključenost strokovnih delavcev in
namen izvedbe programa,
– realnost izvedbe programa in finančna
konstrukcija v primerjavi z učinkovitostjo in
oziroma udeležbo,
– reference – program se izvaja že dalj
časa oziroma se program izvaja na območju
občine že daljše časovno obdobje.
Ostala merila so navedena in podrobneje
razčlenjena v razpisni dokumentaciji.
5. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša
8.500 EUR, kot določa Odlok o proračunu
Občine Šmartno pri Litiji za leto 2011, v skladu s prijavami in merili pa se bodo razdelila
na naslednja področja:

a) humanitarni programi,
b) zdravstveni programi,
c) socialni programi.
6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva na podlagi tega
razpisa morajo biti porabljena v letu 2011
za programe/projekte za katere so bila dodeljena.
7. Rok za oddajo predlogov in način oddajanja
Predlagatelji morajo svoje predloge oddati najpozneje do 30. 9. 2011 (datum poštnega žiga), na naslov: Občina Šmartno
pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri
Litiji, ali osebno v tajništvu Občine do 30. 9.
2011, do 12. ure.
Predlogi morajo biti poslani v zaprtih
ovojnicah z oznako »Ne odpiraj – sofinanciranje humanitarnih programov 2011«. Na
hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in poštni naslov predlagatelja.
Komisija ne bo obravnavala predlogov,
ki bodo:
– oddani po določenem roku za oddajo predlogov,
– neustrezno naslovljeni in
– nepopolni glede izpolnjenih obrazcev
oziroma zahtevanih prilog tudi po izteku
roka za dopolnitev predloga, ki bo določen
v pisnem obvestilu o dopolnitvi.
8. Odpiranje prispelih predlogov:
Odpiranje prispelih predlogov oziroma
prijav na razpis ne bo javno.
Po pregledu prijav bo komisija predlagatelje z nepopolnimi predlogi pozvala k dopolnitvi predlogov. Kolikor v roku 8 dni po
prejemu poziva pozvani predlagatelji tega
ne bodo storili, bo predlog izločen kot nepopolna prijava.
9. Izid razpisa: predlagatelji bodo o izidu
razpisa obveščeni v roku 30 dni po odpiranju predlogov. Z izbranimi predlagatelji programa bodo sklenjene pogodbe.
10. Dodatne informacije in razpisna dokumentacija: razpisno dokumentacijo lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo na Občini
Šmartno pri Litiji (soba 5) ali na spletnih straneh www.smartno-litija.si, dodatne informacije v zvezi z razpisom pa dobijo na Občini
Šmartno pri Litiji, soba 5, tel. 01/89-62-770,
e-mail: karmen.sadar@smartno-litija.si.
Občina Šmartno pri Litiji
Ob-4562/11
Občina Prebold, Hmeljarska 3, 3312 Prebold, 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) ter Letnega načrta razpolaganja
nepremičnega premoženja Občine Prebold
za leto 2011, objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin
z javnim zbiranjem ponudb
I. Prodajalec: Občina Prebold, Hmeljarska 3, 3312 Prebold.
II. Predmet prodaje so nepremičnine:
1. parc. št. 1174/80, k.o. Latkova vas,
neplodno, v izmeri 1269 m2,
2. parc. št. 1374/81, k.o. Latkova vas,
cesta, v izmeri 212 m2,
3. parc. št. 1374/78, k.o. Latkova vas,
neplodno, v izmeri 267 m2,
4. parc. št. 1031/2, k.o. Latkova vas, njiva, v izmeri 1.833 m2,
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5. parc. št. 1045/1, k.o. Latkova vas, v deležu 4282/4647, njiva, v izmeri 4282 m2,
6. parc. št. 1045/8, k.o. Latkova vas, njiva, v izmeri 3.377 m2.
Nepremičnine pod točko 1., 2. in 3. se
nahajajo v Latkovi vasi ob pri Športnem parku Latkova vas, ter predstavljajo zeleni pas
med Športnim parkom in industrijsko cono
v Latkovi vasi.
Planska namembnost navedenih zemljišč je stavbno zemljišče, ki se ohranja
kot zeleni pas med športnimi površinami in
industrijsko cono.
Nepremičnine pod točko 1., 2. in 3. se
prodajajo kot zaključena celota.
Izhodiščna cena na podlagi cenitve
sodnega cenilca gradbene stroke znaša
26.000 EUR.
Nepremičnine pod točko 4., 5., 6. se
nahajajo v Latkovi vasi ob regionalni cesti
Celje–Ljubljana ter predstavljajo nezazidano komunalno neopremljeno stavbno zemljišče, ki se nahaja na območju, ki se ureja
z Odlokom o spremembah in dopolnitvah
Odloka o Lokacijskem načrtu območij L2/2
Latkova vas 1 in L2/3 Latkova vas 2 (Uradni
list RS, št. 40/11). Zemljišča pod točko 4.
so namenja poslovno-storitveni dejavnosti,
zemljišča pod točko 5. večstanovanjskim
stavbam, zemljišča pod točko 6. pa individualnim stanovanjskim stavbam.
Izhodiščna cena nepremičnine na podlagi cenitve sodnega cenilca gradbene stroke
znaša:
– pod točko 4. – 101.964,00 EUR,
– pod točko 5. – 238.194,00 EUR (solastniški delež v velikosti 4.282 m2),
– pod točko 6. – 187.852,00 EUR.
III. Pogoji prodaje:
1. Nepremičnine se prodajajo najmanj za
izhodiščno ceno.
2. Davek na dodano vrednost, stroške
overitve pogodbe pri notarju ter stroške vpisa v zemljiško knjigo plača kupec.
3. Nepremičnine se prodajajo po sistemu
»videno-kupljeno«.
4. Kupec mora skleniti pogodbo v 15 dneh
po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika. Kolikor izbrani ponudnik ne podpiše prodajne pogodbe v tem roku, zapade vplačana
varščina v korist prodajalca.
5. Kupec mora plačati kupnino v roku
8 dni po izstavitvi računa. Plačilo kupnine
v navedenem roku je bistvena sestavina
prodajne pogodbe.
6. Kolikor bo med prejetimi ponudbami
več najugodnejših ponudnikov, bo komisija
za izbor najugodnejšega ponudnika pozvala
vse najugodnejše ponudnike, k oddaji nove
ponudbe.
IV. Pogoji sodelovanja:
1. Kot ponudniki lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe.
2. Ponudnik je dolžan vplačati varščino za resnost ponudbe v višini 10% od izhodiščne vrednosti nepremičnin na račun
Občine Prebold, št. 01374-0100004665, ter
navesti namen nakazila »varščina«, in sicer
do roka za oddajo ponudbe. Izbranemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino, ostalim ponudnikom pa se varščina vrne v roku
30 dni po izboru najugodnejšega ponudnika.
Znesek varščine se v nobenem primeru ne
obrestuje.
V. Pisna ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku s točnim naslovom;
– EMŠO oziroma matično številko ter
davčno številko ponudnika;
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– pooblastilo overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu;
– navedbo nepremičnine za katero se
podaja ponudba;
– ponujeno ceno za nepremičnino, ki ne
sme biti nižja od izhodiščne cene;
– dokazilo o plačilu varščine v višini 10%
od izhodiščne vrednosti nepremičnine;
– lastnoročno podpisano izjavo ponudnika, da se strinja z vsemi pogoji razpisa;
– lastnoročno podpisano izjavo ponudnika, da ponudba velja še 60 dni od dneva
odpiranja ponudb;
– številko transakcijskega oziroma osebnega računa ponudnika za morebitno vplačilo vplačane varščine.
VI. Postopek zbiranja ponudb in izbire
najugodnejšega ponudnika
1. Ponudba se bo štela za pravočasno, če
bo prispela najkasneje 15 dan po objavi v javnega razpisa v Uradnem listu RS, na naslov
Občina Prebold, Hmeljarska 3, 3312 Prebold,
z oznako »ne odpiraj – javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin«, do 11. ure. Na hrbtni strani ovojnice mora biti napisan polni
naslov pošiljatelja ponudbe. Ponudbe lahko
ponudniki oddajo osebno v tajništvu Občine
Prebold ali pošljejo po pošti s priporočeno
pošiljko. Kolikor 15 dan pade na dela prosti
dan, se za zadnji dan oddaje ponudbe šteje
prvi naslednji delovni dan.
2. Nepravočasne ponudbe ali pravočasne, vendar nepopolne ponudbe, bo komisija izločila in o tem obvestila ponudnika. Že
oddane ponudbe se lahko dopolnjujejo do
odpiranja ponudb.
3. Odpiranje ponudb bo javno in bo potekalo v sejni sobi Občine Prebold na zadnji
dan, ki je določen za oddajo ponudbe, in
sicer ob 12. uri. Predstavniki ponudnikov se
morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju
ponudb izkazati z osebnim dokumentom in
pooblastilom ponudnika.
4. Kot najugodnejši ponudnik bo izbran
tisti, ki bo ponudil najvišjo ponujeno ceno.
Predkupno pravico na parceli, kjer se prodaja solastniški delež, ima solastnik nepremičnine.
5. Odpiranje ponudb bo opravila komisija, ki bo po zaključku postopka županu predlagala najugodnejšega ponudnika.
O potrditvi izbora najugodnejšega ponudnika odloča župan.
6. Ponudniki bodo o izboru obveščeni
najkasneje v 8 dneh od odpiranja ponudb.
7. Prodajalec na podlagi tega zbiranja
ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe
o prodaji nepremičnin z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko začeti postopek do
sklenitve pogodbe ustavi.
VII. Dodatne informacije so na voljo na
tel. 03/703-64-02.
Občina Prebold
Št. 671-477/2011-1
Ob-4567/11
Komisija Mestne občine Ljubljana za nagrade Marjana Rožanca na podlagi 6. člena
Odloka o priznanjih Mestne občine Ljubljana
(Uradni list RS, št. 10/01) objavlja
javni razpis
za podelitev nagrad
Marjana Rožanca za področje športa
v Mestni občini Ljubljana
za leto 2011
Mestne občine Ljubljana razpisuje nagrade Marjana Rožanca za področje športa
v Mestni občini Ljubljana za leto 2011.
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Nagrado Marjana Rožanca lahko prejmejo prostovoljni športni delavci, športniki, športni vzgojitelji, profesionalni delavci
v športu in športni novinarji za izjemne dosežke v preteklem letu (letu 2010) ali za delo
v daljšem obdobju.
Podeljene bodo največ štiri nagrade.
Pobudo za podelitev priznanja lahko podajo posamezniki in pravne osebe, ki imajo
stalno prebivališče oziroma sedež v Mestni
občini Ljubljana.
Pobuda za podelitev nagrade mora vsebovati:
– ime in priimek oziroma ime, točen naslov in telefonsko številko pobudnika,
– ime in priimek, rojstni datum in kraj, točen naslov in telefonsko številko kandidatke
oziroma kandidata za nagrado,
– podrobno utemeljitev pobude ter morebitna mnenja organov in organizacij, ki
pobudo podpirajo.
Pobuda za podelitev nagrad mora biti
poslana na naslov: Mestna občina Ljubljana,
Mestna uprava, Oddelek za šport, Komisija
za nagrade Marjana Rožanca, Staničeva
41, SI-1000 Ljubljana, do vključno 1. 11.
2011, v zaprti kuverti, s pripisom »Za razpis
MR – Ne odpiraj«.
Slovesna podelitev bo 22. novembra
2011, v atriju Mestnega muzeja.
Dodatne informacije lahko dobite na
tel. 08/200-39-04, Oddelek za šport Mestne
občine Ljubljana.
Mestna občina Ljubljana
Komisija za nagrade Marjana Rožanca
Ob-4572/11
Na podlagi Pravilnika o štipendiranju
v Občini Mokronog - Trebelno (Uradni list
RS, št. 82/08) in na podlagi Odloka o proračunu Občine Mokronog - Trebelno za leto
2011 (Uradni list RS, št. 6/11) objavlja Občina Mokronog - Trebelno, Pod Gradom 2,
8230 Mokronog,
javni razpis
za dodelitev štipendij
dijakom in študentom
Občine Mokronog - Trebelno za šolsko
oziroma študijsko leto 2011/2012
1. Predmet javnega razpisa: podelitev
štipendij dijakom in študentom Občine Mokronog - Trebelno, razen tistim, ki imajo
možnost pridobiti štipendijo po Pravilniku
o sofinanciranju programov na področju
kmetijstva v Občini Mokronog - Trebelno za
programsko obdobje 2008–2013 (Uradni list
RS, št. 62/08).
2. Pravico do štipendije Občine Mokronog - Trebelno lahko uveljavijo dijaki, ki
obiskujejo srednješolski program poklicne,
srednje tehniške in strokovne šole, program
gimnazije in študenti višješolskega, visokošolskega in univerzitetnega študija, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so državljani Republike Slovenije,
– da imajo stalno prebivališče v Občini
Mokronog - Trebelno,
– da imajo status rednega študenta, razen študenti z vpisanim absolventskim statusom oziroma status dijaka,
– da so v preteklem šolskem letu dosegli najmanj prav dober šolski uspeh oziroma povprečno oceno najmanj 3,6 – učenci,
vajenci in dijaki oziroma povprečno oceno
vseh opravljenih izpitov najmanj 8,0 – študenti,
– da je njihovo izobraževanje neprekinjeno in redno,

– da niso v delovnem razmerju, ne prejemajo nadomestila za brezposelne pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje,
ne opravljajo dejavnosti, nimajo statusa zasebnika ali samostojnega podjetnika, niso
lastniki ali solastniki podjetja in ne prejemajo
druge štipendije v Republiki Sloveniji.
3. Kriteriji za dodelitev štipendije so:
– boljši učni uspeh oziroma višja povprečna ocena kandidata,
– mnenje Zavoda RS za zaposlovanje
glede deficitarnosti smeri študija oziroma
srednješolskega izobraževanja na trgu delovne sile na območju Občine Mokronog
- Trebelno,
– na podlagi pridobljenega mnenja se
upošteva višji letnik v določenem deficitarnem profilu,
– boljši dosežki na izvenšolskih dejavnostih,
– ob enakih pogojih ima prednost kandidat z nižjim dohodkom na družinskega
člana. Dohodek na družinskega člana se bo
izračunal v skladu s 14. in 15. členom Pravilnika o štipendiranju v Občini Mokronog Trebelno (Uradni list RS, št. 82/08).
Popolne, ustrezno dokumentirane in
v razpisnem roku prispele vloge bo obravnavala komisija za štipendiranje. Na osnovi
prispelih vlog in zbrane dokumentacije ter
na osnovi navedenih kriterijev bo pripravila
poročilo ter predlog o podelitvi štipendij Občine Mokronog - Trebelno.
4. Okvirna vrednost in število štipendij:
za šolsko oziroma študijsko leto 2011/2012
bodo v skladu s Pravilnikom o štipendiranju
v Občini Mokronog - Trebelno predvidoma
dodeljene 3 štipendije, in sicer 2 za dijake in
1 za študente. Višina štipendije za dijake bo
znašala 130,00 EUR mesečno, za študente
pa 150,00 EUR mesečno.
Okvirna vrednost razpisanih sredstev za
podelitev štipendij znaša na podlagi sprejetega občinskega proračuna za leto 2011 in
2012 4.920,00 EUR.
5. Vsebina prijave: prijava na razpis mora
biti izdelana izključno po prijavnem obrazcu,
ki je sestavni del javnega razpisa, h kateri je
potrebno priložiti naslednja dokazila:
– dokazilo o vpisu v tekoči letnik izobraževanja skupaj z navedbo izobraževalnega
programa,
– predstavitev in utemeljitev izbora šole
oziroma univerze,
– dokazilo o doseženem učnem uspehu
v predhodnem šolskem letu oziroma dokazilo o opravljenih izpitih in njihovi povprečni
oceni predhodnega študijskega leta,
– dokazila o izvenšolskih dejavnostih,
uspehih in priznanjih,
– fotokopija osebnega dokumenta.
6. Čas in kraj dviga razpisne dokumentacije: javni razpis se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, na spletni strani občine
in v občinskem glasilu Odsev. Obrazci so od
dneva te objave do izteka prijavnega roka
dosegljivi v sprejemni pisarni Občine Mokronog - Trebelno, Pod Gradom 2, Mokronog,
in na spletni strani občine: www.mokronogtrebelno.si.
7. Rok za oddajo prijave in način oddaje: prijavo z vsemi potrebnimi dokazili je
potrebno oddati v zaprti kuverti najkasneje
do 13. 10. 2011, do 15. ure, in sicer osebno v sprejemni pisarni občine ali po pošti
kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina
Mokronog - Trebelno, Pod Gradom 2, 8230
Mokronog, z oznako »Ne odpiraj – Vloga za
podelitev štipendije«.
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8. Obravnavane bodo le tiste prijave, ki
bodo pravočasne.
Vlagatelj nepopolne prijave bo pozvan
k njeni dopolnitvi. Prepozno prispele prijave
na javni razpis in prijave, ki ne bodo dopolnjene v roku, ki bo naveden v pozivu, se
s sklepom zavržejo.
9. Izid razpisa: sam razpis bo zaključen
najkasneje v 45 dneh od dneva odpiranja
vlog.
O podelitvi štipendij Občine Mokronog
- Trebelno bo odločala na predlog komisije za štipendiranje občinska uprava Občine
Mokronog - Trebelno z odločbo. Odločba
bo posredovana vsakemu kandidatu, ki se
je javil na javni razpis. Kandidat ima pravico
v osmih dneh od prejema odločbe zoper odločitev občinske uprave vložiti pritožbo.
Po pravnomočnosti odločbe bo s štipendistom sklenjena pogodba o štipendiranju,
v kateri bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti med Občino Mokronog
- Trebelno kot štipenditorjem in izbranim štipendistom v skladu z določili Pravilnika o štipendiranju v Občini Mokronog - Trebelno.
10. Dodatne informacije in pojasnila: Mateja Vrabec, tel. 07/349-82-66, el. naslov:
mateja.vrabec@mokronog-trebelno.si.
Občina Mokronog - Trebelno
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Javne dražbe
Št. 478-31/2009 (1525-03)
Ob-4523/11
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, Štefanova 2 (v nadaljevanju: naročnik) 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) objavlja
javno dražbo
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, Štefanova 2, Ljubljana.
2. Opis predmeta prodaje
Počitniški dom Jalovec v Ratečah, ki obsega:
–
nepremičnino
z
ID
znakom
2167-295/8-0 (parc. št. 295/8, k.o. 2167
Rateče) – stanovanjska stavba, v izmeri
158 m2, na kateri stojita stavba z ID znakom
2167-408 (počitniški objekt) in stavba z ID
znakom 2167-457 (povezovalni hodnik) na
naslovu Rateče 11a, Rateče Planica,
–
nepremičnino
z
ID
znakom
2167-295/7-0 (parc. št. 295/7, k.o. 2167
Rateče) – dvorišče, v izmeri 388 m2,
–
nepremičnino
z
ID
znakom
2167-295/2-0 (parc. št. 295/2, k.o. 2167
2
Rateče) – travnik v izmeri 1528 m ,
– posamezni deli (sobe) z ID znakom
2167-410-8, 2167-410-9, 2167-410-10,
2167-410-11, 2167-410-12 in 2167-410-13
v stavbi z ID znakom 2167-410 na naslovu
Rateče 12a, Rateče Planica, ki stoji na nepremičnini z ID znakom 2167-295/9-0 (parc.
št. 295/9, k.o. 2167 Rateče),
– solastniški delež v višini 25,6% na
skupnih delih nepremičnine z ID znakom
2167-295/9-0 (parc. št. 259/9, k.o. 2167 Rateče) in na skupnem prostoru z ID znakom
2167-410-16 v stavbi z ID znakom 2167-410
na naslovu Rateče 12a, Rateče Planica,
– posebni skupni deli, ki pripadajo sobam z ID znakom 2167-410-6, 2167-410-7,
2167-410-2167-410-14, 2167-410-15 v stavbi z ID znakom 2167-410 na naslovu Rateče
12a, Rateče Planica,
– solastniški delež v višini 25,6% na
nepremičnini z ID znakom 2167-295/10-0
(parc. št. 295/10, k.o. 2167 Rateče) – dvorišče, v izmeri 391 m2.
Lastnik nepremičnin: Republika Slovenija, upravljavec Ministrstvo za notranje zadeve.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin po metodi javne dražbe.
4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja:
izklicna cena za nepremičnine, ki so predmet
javne dražbe, znaša 368.700,00 EUR. V ta
znesek ni vštet davek na promet nepremičnin. Najnižji znesek višanja 200,00 EUR.
5. Način in rok plačila kupnine: kupec
poravna kupnino na podlagi izstavljenega
računa lastnika, in sicer najkasneje v roku
15 dni od izstavitve računa. Plačilo celotne
kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla.
6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo dne 27. 9. 2011, ob
10. uri, na naslovu: Ministrstvo za notranje
zadeve, Kersnikova 2, Ljubljana.

Predstavniki dražiteljev – pravnih oseb,
ki bodo prisotni na javni dražbi, morajo pred
pričetkom javne dražbe komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javni
dražbi.
Dražitelji – fizične osebe, ki bodo prisotni
na javni dražbi, morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji izročiti na vpogled dokument s fotografijo, katerega je izdal državni
organ.
Vsi dražitelji morajo pred pričetkom javne
dražbe komisiji predložiti potrdilo o vplačani varščini, celotno številko TRR za primer
vračila varščine, davčno oziroma ID št. za
DDV, EMŠO oziroma matično številko in
telefonsko številko.
7. Višina varščine
Dražitelji morajo najkasneje do 26. 9.
2011 do 12. ure plačati varščino v višini
10% od izklicne cene.
Varščina se plača na račun Ministrstva
za notranje zadeve, št. 01100-6370171132,
ter sklic 28 17116-2990008-39903411.
Varščina bo uspelemu dražitelju vračunana v kupnino, dražiteljem, ki ne bodo
uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 30 dni
po končanem postopku javne dražbe.
Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo najmanj po izklicni ceni za predmetne nepremičnine. Ponudba veže dražitelja
do zaključka dražbe in dražitelj do tedaj ne
more odstopiti od ponudbe ali jo kakorkoli
razveljaviti.
8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in
ogled predmeta javne dražbe
Ogled nepremičnin je mogoč po predhodnem dogovoru z Gorazdom Koblarjem,
mobitel: 041/749-075, pri katerem dobite
tudi vse dodatne informacije v zvezi z nepremičninami, ki so predmet prodaje.
Podrobnejše informacije v zvezi z izvedbo javne dražbe dobite pri Mojci Pleško
Grah, tel. 01/428-47-23, el. naslov: mojca.plesko-grah@gov.si ali pri Jasmini Strgaršek, tel. 01/428-44-52.
9. Ustavitev postopka: vlada ali komisija
za izvedbo javnih dražb in javnih odpiranj
ponudb za prodajo stvarnega premoženja
Ministrstva za notranje zadeve s soglasjem predstojnika lahko postopek ustavi do
podpisa pogodbe, pri čemer se povrne stroške dražiteljem v višini izkazanih stroškov za
prevzem razpisne dokumentacije.
10. Drugi pogoji
– nepremičnine so naprodaj po načelu
»videno-kupljeno«;
– Občina Kranjska Gora ne uveljavlja predkupne pravice na nepremičninah;
– izbrani dražitelj je dolžan v roku 15 dni
po končani dražbi skleniti z lastnikom kupoprodajno pogodbo;
– če izbrani dražitelj ne sklene kupo
prodajne pogodbe v predpisanem roku, je
postopek javne dražbe razveljavljen, vplačana varščina je zadržana;
– kupec mora nepremičnine prevzeti
v roku 15 dni od plačila celotne kupnine;
– vse morebitne stroške, ki bi nastali
v zvezi s prodajo, plača kupec;
– vse stroške v zvezi s pogodbo (notarska overitev, davek na promet nepremičnin

ipd.) ter morebitne druge stroške, ki bi nastali v zvezi s prodajo poravna kupec.
Ministrstvo za notranje zadeve
Ob-4530/11
Občina Žalec objavlja na podlagi 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 34/11)
javno dražbo
za prodajo nepremičnine
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Občina Žalec, Ulica
Savinjske čete 5, Žalec, tel. 03/713-64-65,
faks 03/713-64-64.
2. Predmet javne dražbe
Nepremičnini parc. št. 457/24, pašnik,
v izmeri 1.817,00 m2 in parc. št. 457/101,
pašnik, v izmeri 98,00 m2 obe k.o. Zalog, nezazidani stavbni zemljišči v naselju Podlog
v Občini Žalec. Zemljišči se nahajata v industrijsko-obrtni coni Podlog, po urbanističnih
podatkih pa sta namenjeni za poslovno- pro
izvodno dejavnost.
3. Izklicna cena za predmetni zemljišči je
92.000 EUR. V ceni ni vključen 20% DDV.
Kupec je poleg navedene cene za predmetno nepremičnino na zemljišču parc. št.
457/24, pašnik, v izmeri 1.817,00 m2, družbi
S-metal d.o.o., Celjska Cesta 61, 3250 Rogaška Slatina, ID za DDV 57974748, dolžan
plačati nadomestilo za stroške komunalnega urejanja znotraj cone ZN Podlog, v višini
15 EUR/m2 z DDV, na podlagi izstavljenega
računa. V tem znesku je všteta odškodnina
za služnost pešpoti in vožnje, pravica priključitve na elektriko – skupna omarica, pravica
priključitve na obstoječi jašek kanalizacije in
pravica priključitve na vodovodno omrežje.
Podjetje S-metal bo kupcu, na podlagi drugega odstavka 4. člena pogodbe o služnosti, z dne 10. 4. 2004, sklenjene med Občino
Žalec in S-metal, d.o.o., po plačilu nadomestila izdal ustrezno listino, ki bo podlaga za
vpis služnosti v zemljiško knjigo.
Vrednost nadomestila za stroške komunalnega urejanja bo Občina Žalec upoštevala pri obračunu komunalnega prispevka Občini Žalec kot namenska plačila investitorja
v izgradnjo komunalne infrastrukture.
4. Pogoji javne dražbe: Dražitelji morajo pred začetkom javne dražbe prijaviti svojo
udeležbo na javni dražbi in priložiti:
– potrdilo o plačani varščini,
– potrdilo DURS o plačanih davkih in prispevkih (tuj državljan mora priložiti potrdilo,
ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor
takega potrdila ne more pridobiti pa lastno
izjavo overjeno pri notarju s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja,
da ima plačane davke in prispevke),
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
ponudnik ni imel blokade TRR (velja za
pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba
mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije
v njegovi državi enakovredne institucijam,
od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe kolikor takega potrdila
ne more pridobiti pa lastno izjavo overjeno
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pri notarju ali na Upravni enoti s katero pod
kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel
blokade TRR),
– dokazilo, da ima dražitelj pravico pridobiti nepremičnine v RS (dokazilo o državljanstvu, registracija ipd.),
– pooblastilo za sodelovanje na dražbi
overjeno pri notarju, če je oseba zastopnik.
5. Vsak dražitelj mora do vključno torka,
27. 9. 2011 plačati varščino v višini 10% od
izklicne cene nepremičnine, za katero bo dražil na javni dražbi, na podračun Občine Žalec,
št. 01390-0100004366, s pripisom »za javno
dražbo«. Plačana varščina se bo uspelemu
dražitelju vračunala v kupnino, dražiteljem, ki
na dražbi ne bodo uspeli, pa vrnila brez obresti v roku treh dni po končani dražbi.
6. Z najugodnejšim dražiteljem se sklene
pogodba v 15 dneh po končani dražbi. Če
dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem
roku, mu lahko ponudnik podaljša rok za
sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot
15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če
najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe
v podaljšanem roku, ponudnik zadrži njegovo varščino.
7. Kupnino mora kupec poravnati v osmih
dneh po izstavitvi računa, na podračun Občine Žalec, št. 01390-0100004366. Plačilo
celotne kupnine predstavlja bistveno sestavino pravnega posla.
8. Nakup nepremičnine se opravi po načelu »videno-kupljeno«, kasnejše reklamacije se ne upoštevajo.
9. Pravila javne dražbe:
a) Dražbo vodi komisija za vodenje in
nadziranje postopka razpolaganja in upravljanja s stvarnim premoženjem Občine Žalec, dražba je ustna.
b) Draži lahko tisti, ki je do vključno 27. 9.
2011 vplačal varščino in pred pričetkom
dražbe predložil vsa zahtevana dokazila.
c) Dražitelji lahko višajo ceno za nepremičnino za večkratnik zneska 1.000 EUR.
d) Dražitelj je vezan na svojo ponudbo,
dokler ni podana višja ponudba.
e) Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi
najvišjo ceno.
f) Če je dražitelj samo eden, je nepremičnina prodana po izklicni ceni.
g) Dražba je končana, ko vodja dražbe
trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
h) Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni zaključen
zapisnik o poteku javne dražbe. Morebitne
ugovore reši komisija takoj.
i) Javna dražba se izvaja v skladu
z Uredbo o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 34/11).
10. Prodajalec Občina Žalec lahko postopek prodaje ustavi do sklenitve pravnega posla, pri čemer se dražiteljem povrnejo
stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.
11. Javna dražba bo opravljena v torek,
27. 9. 2011, ob 11. uri, v sejni sobi Občine
Žalec, Ulica Savinjske čete 5, Žalec.
12. Vsa dodatna pojasnila in informacije lahko zainteresirani dražitelji dobijo na
Občini Žalec, Ulica Savinjske čete 5, Žalec,
prvo nadstropje soba 23, vsak delovni dan
med 11. in 12. uro in na tel. 03/713-64-14.
Ogled nepremičnine in druge dokumentacije
v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.
Občina Žalec

Št. 478-428/2011
Ob-4588/11
Mestna občina Koper na podlagi 20. in
21. člena Zakona o stvarnem premoženju
države in lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 86/10) ter sklepa št. 478-428/2011 z dne
6. 9. 2011, objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin v lasti Mestne
občine Koper
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Mestna občina Koper, Verdijeva
ulica 10, Koper, ki jo zastopa župan Boris
Popovič.
2. Opis predmeta prodaje:
1. Nepremičnina s parc. št. 362/1, k.o.
Šmarje, v izmeri 748 m2, za izklicno ceno
79.836,00 €, brez 20% DDV;
2. Nepremičnina s parc. št. 545/5, k.o.
Šmarje, v izmeri 573 m2, za izklicno ceno
45.879,00 €, brez 20% DDV;
3. Nepremičnini s parc. št. 404/13 in
404/17, k.o. Škofije, v skupni izmeri 926 m2,
za izklicno ceno 96.383,20 €, brez 20%
DDV;
4. Nepremičnina s parc. št. 1394/2,
k.o. Škofije, v izmeri 1090 m2, za izklicno
ceno 134.012,00 €, brez 20% DDV;
5. Nepremičnina s parc. št. 1394/9,
k.o. Škofije, v izmeri 1223 m2, za izklicno
ceno 151.463,00 €, brez 20% DDV;
6. Nepremičnini s parc. št. 312 in 313,
k.o. Plavje, v skupni izmeri 1176 m2, za izklicno ceno 92.994,00 €, brez 20% DDV;
7. Nepremičnina s parc. št. 777/13,
k.o. Plavje, v izmeri 987 m2, za izklicno ceno
111.631,00 €, brez 20% DDV;
8. Nepremičnina s parc. št. 777/15,
k.o. Plavje, v izmeri 881 m2, za izklicno ceno
87.761,00 €, brez 20% DDV;
9. Nepremičnina s parc. št. 777/16,
k.o. Plavje, v izmeri 1077 m2, za izklicno
ceno 110.430,00 €, brez 20% DDV;
10. Nepremičnina s parc. št. 660/8,
k.o. Hribi, v izmeri 1201 m2, za izklicno ceno
104.994,00 €, brez 20% DDV;
11. Nepremičnina s parc. št. 660/13,
k.o. Hribi, v izmeri 1362 m2, za izklicno ceno
119.068,00 €, brez 20% DDV;
12. Nepremičnina s parc. št. 183/1,
k.o. Semedela, v izmeri 3904 m2, za izklicno
ceno 530.944,00 €, brez 20% DDV;
13. Nepremičnine s parc. št. 1298/7,
1446/11, 1449/2, 1454/2, 1456/1, 1456/11,
1456/2, 1456/4, 1456/12, 1456/14, 1456/8,
1458/3, 1457/1, 1457/2, 1458/6, 1458/7,
1458/9, 1548/1, 1548/10, 1295/1, 1295/3,
1295/6, 1295/8, 1295/9, 1295/11, 1295/12,
1295/14, 1295/15, 1295/18, 1295/19,
1295/20, 1295/21, k.o. Koper, do celote ter
parc. št. 1449/3, k.o. Koper, do ½ deleža
v skupni izmeri 14.030,00 m2, za izklicno
ceno 2.451.903,00 €, brez 20% DDV oziroma 2% davka na promet nepremičnin;
14. Nepremičnina s parc. št. 2105/2,
k.o. Boršt, v izmeri 622 m2, do ¾ deleža, za
izklicno ceno 21.139,00 €, brez 20% DDV;
15. Nepremičnina s parc. št. 663/18,
k.o. Hribi, v izmeri 305 m2, za izklicno ceno
29.671,00 €, brez 20% DDV;
16. Nepremičnina s parc. št. 539/1,
k.o. Šmarje, v izmeri 796 m2, za izklicno
ceno 52.048,00 €, brez 20% DDV;
17. Nepremičnina – poslovni objekt
v Kopru, Župančičeva 18, s parc. št. 973,
k.o. Koper, v izmeri 183,15 m2, za izklicno
ceno 319.311,00 €, brez 2% davka na promet nepremičnin;
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18. Nepremičnina s parc. št. 501/10,
k.o. Gažon, v izmeri 347 m2, za izklicno
ceno 23.262,00 €, brez 20% DDV;
19. Nepremičnina s parc. št. 2544/4,
k.o. Semedela, v izmeri 843 m2, do 81/100
deleža, za izklicno ceno 61.929,00 €, brez
20% DDV.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin.
4. Izhodiščno nadomestilo
Izhodiščno nadomestilo je razvidno iz
2. točke te javne dražbe, najnižji znesek
višanja je 1.000,00 €.
V ceno nepremičnin ni vključen 20%
davek na dodano vrednost oziroma 2%
davek na promet nepremičnin, ki ga plača
kupec.
5. Pogoji prodaje
Nepremičnine se prodajajo po načelu
videno-kupljeno.
Nepremičnine s parc. št. 545/5, 362/1 in
539/1, k.o. Šmarje, se nahajajo v ureditvenem območju za poselitev, v območju izven
mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Šmarje.
Nepremičnini s parc. št. 404/13 in
404/17, k.o. Škofije, se nahajata v ureditvenem območju za poselitev, v območju za
stanovanja, v naselju Spodnje Škofije.
Nepremičnini s parc. št. 1394/2, 1394/9,
vse k.o. Škofije, se nahajajo v ureditvenem
območju za poselitev, v območju izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano
urbano rabo, v naselju Zgornje Škofije.
Nepremičnini s parc. št. 312 in 313, k.o.
Plavje se nahajata v ureditvenem območju
za poselitev, na območju za promet in zveze, v neposredni bližini Mejnega prehoda
Škofije.
Nepremičnine s parc. št. 777/13, 777/15,
777/16, vse k.o. Plavje se nahajajo v ureditvenem območju za poselitev, v območju
izven mestnih naselij, ki je namenjeno za
mešano urbano rabo, v zaselku Puberli.
Nepremičnine s parc. št. 660/8, 660/13
in 663/18, vse k.o. Hribi, se nahajajo v ureditvenem območju za poselitev, v območju
izven mestnih naselij, ki je namenjeno za
mešano urbano rabo, v naselju Hrvatini.
Nepremičnina s parc. št. 183/1, k.o. Semedela, se nahaja delno znotraj ureditvenega območja za poselitev, območje za
stanovanja in delno znotraj ureditvenega
območja državnega lokacijskega načrta –
parcele nad predorom Markovec. Do sprejetja PIN (občinski podrobni prostorski načrt) se območje začasno ureja s PUP.
Nepremičnine s parc. št. 1298/7,
1446/11, 1449/2, 1454/2, 1456/1, 1456/11,
1456/2, 1456/4, 1456/12, 1456/14, 1456/8,
1458/3, 1457/1, 1457/2, 1458/6, 1458/7,
1458/9, 1548/1, 1548/10, 1295/1, 1295/3,
1295/6, 1295/8, 1295/9, 1295/11, 1295/12,
1295/14, 1295/15, 1295/18, 1295/19,
1295/20, 1295/21, 1499/3, vse k.o. Koper, se nahajajo v ureditvenem območju
za poselitev, na območju centralne dejavnosti, v naselju Koper. Nepremičnine
s parc. št. 1295/1, 1295/6, 1295/8, 1295/9,
1295/18, 1295/19, 1295/20, 1295/21,
1449/3, vse k.o. Koper so v naravi objekti, ki so v uporabi. Kupec nepremičnin
s parc. št. 1295/1, 1295/6, 1295/8, 1295/9,
1295/18, 1295/19, 1295/20, 1295/21, vse
k.o. Koper, bo moral po sklenitvi kupoprodajne pogodbe omogočiti Mestni občini Koper brezplačno uporabo navedenih objektov za obdobje 24 mesecev.
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Nepremičnina s parc. št. 2105/2, k.o.
Boršt, se nahaja na območju izven mestnih
naselij, ki je namenjeno za mešano urbano
rabo, v naselju Boršt. Mestna občina Koper
prodaja solastniški delež na navedeni nepremičnini v višini ¾.
Nepremičnina s parc. št. 451/10, k.o.
Plavje se nahaja v ureditvenem območju za
poselitev, v območju izven mestnih naselij,
ki je namenjeno za mešano urbano rabo,
v naselju Plavje – zaselek Beloglav.
Nepremičnina – poslovni prostori s parcelno št. 973, k.o. Koper, na naslovu Župančičeva 18. Poslovni prostor, ki je predmet prodaje se nahaja v 1. nadstropju.
Parcela se nahaja v ureditvenem območju
za poselitev, na območju za centralne dejavnosti, v naselju Koper. Za obravnavano
nepremičnino je sklenjeno najemno razmerje.
Nepremičnina s parc. št. 501/10, k.o.
Gažon, se nahaja v ureditvenem območju
za poselitev, v območju izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano
rabo, v naselju Gažon.
Nepremičnina s parc. št. 2544/4, k.o.
Semedela, se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, v območju izvenmestnih
naselij, ki je namenjeno za mešano urbano
rabo, v naselju Kampel. Mestna občina Koper prodaja solastniški delež na navedeni
nepremičnini v višini 81/100.
Vse predmetne nepremičnine se nahajajo na območju, ki se ureja po določilih
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih
v Mestni občini Koper (UO, št. 19/88, 7/01,
24/01 in Uradni list RS, št. 49/05, 95/06,
124/08, 22/09), razen nepremičnine s parc.
št. 183/1, vse k.o. Semedela, ki se nahajajo na območju, ki se ureja po določilih
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih
Žusterna (UO, št. 29/2001), nepremičnin
s parc. št. 1298/7, 1446/11, 1449/2, 1454/2,
1456/1, 1456/11, 1456/2, 1456/4, 1456/12,
1456/14, 1456/8, 1458/3, 1457/1, 1457/2,
1458/6, 1458/7, 1458/9, 1548/1, 1548/10,
1295/1, 1295/3, 1295/6, 1295/8, 1295/9,
1295/11, 1295/12, 1295/14, 1295/15,
1295/18, 1295/19, 1295/20, 1295/21,
1449/3, vse k.o. Koper, ki se urejajo z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za
posege v prostor na območju mestnega
jedra mesta Koper z vplivnim območjem
(Uradne objave, št. 29/1991, Uradni list
RS, št. 16/07 – obvezna razlaga, 39/07 –
obvezna razlaga, 65/10 – spremembe in
dopolnitve, 14/11 – obvezna razlaga.
Nepremičnine, ki so predmet javne dražbe predstavljajo stvarno premoženje v lasti
Mestne občine Koper, katerega slednja ne
potrebuje za opravljanje svojih nalog, skladno s 4. členom Zakona o stvarnem premoženju države in lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 86/10).
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Kolikor bi se na nepremičninah, ki
so predmet javne dražbe izkazalo, da so
obremenjene z gospodarsko javno infrastrukturo, se kupec zaveže skleniti ustrezno služnostno pogodbo v korist upravljavca navedene infrastrukture.
Posamezna nepremičnina bo prodana
dražitelju, za katerega bo komisija ugotovila, da je ponudil najvišjo ceno.
Izbrani dražitelj bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po zaključku
dražbe. V nasprotnem primeru se bo štelo,
da je od nakupa odstopil in ima Mestna
občina Koper pravico zadržati vplačano
varščino.
Vpis v zemljiško knjigo se opravi na
podlagi zemljiškoknjižnega dovolila po plačilu celotne kupnine.
6. Plačilo celotne kupnine: kupec je dolžan plačati celotno kupnino najkasneje v 8.
dneh od izdaje računa s strani prodajalca.
Plačilo kupnine je bistvena sestavina pogodbe. V primeru, da kupec ne poravna
kupnine na določen način in v določenem
roku po sklenitvi pogodbe, se prodajna pogodba šteje za razdrto.
7. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba se bo vršila dne 26. 9. 2011, v prostorih
sejne sobe v pritličju Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper, z začetkom
ob 10. uri. Kandidati se bodo morali pred
začetkom draženja zainteresirane ne
premičnine izkazati z dokazili navedenimi
pod zap. št. 8 te objave. Če udeleženec
javne dražbe ne predloži zahtevanih podatkov oziroma ne izpolnjuje spodaj navedenih pogojev ne more sodelovati na
javni dražbi.
8. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodeluje domača
ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki v skladu
s pravnim redom RS lahko postane lastnik
nepremičnin ter se pravočasno in pravilno
prijavi, tako da:
– plača varščino in predloži dokazilo
o njenem plačilu;
– predloži izpisek iz sodnega registra, ki
ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi pravna oseba;
– predloži izvirnik veljavnega osebnega
dokumenta in davčno številko, če se prijavi
fizična oseba oziroma predloži priglasitveni
list, ki ne sme biti starejši od treh mesecev,
če se prijavi samostojni podjetnik;
– predloži pooblastilo, ki se nanaša
na predmet javne dražbe, pri čemer mora
biti podpis overjen, v primeru če se v imenu
ponudnika javne dražbe udeleži pooblaščenec.
Vse listine, razen dokazil o plačilu varščine, je potrebno predložiti v izvirniku ali
pa overjeno kopijo listine.
9. Varščina: udeleženci, ki želijo sodelovati na javni dražbi morajo vplačati varščino

v višini 20% od izklicne cene nepremičnin na podračun proračuna Mestne občine
Koper pri Upravi Republike Slovenije za
javna plačila (UJP) – Urad Koper številka:
01250-0100005794, obvezni sklic na številko 00 478-428-2011. Varščino je potrebno
vplačati najkasneje do vključno 22. 9. 2011.
Varščina bo neuspelim ponudnikom vrnjena brez obresti v petnajstih dneh po opravljeni javni dražbi, uspelemu ponudniku pa
bo upoštevana pri plačilu kupnine. V primeru, da uspeli dražitelj ne bi sklenil pogodbe
ali plačal kupnine, lahko organizator javne
dražbe obdrži varščino.
10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe
Javna dražba bo ustna.
Nepremičnine bodo prodane po načelu
videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo
upoštevane.
Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi
najvišjo ceno.
Dražbo vodi član Komisije za vodenje postopkov razpolaganja in upravljanja
s stvarnim premoženjem občine (v nadaljevanju komisija) ter je končana, ko voditelj
dražbe trikrat ponovi najvišjo ponudbo za
posamezno nepremičnino. Takrat komisija
ugotovi komu in po kakšni ceni je bil predmet javne dražbe prodan in kupca pozove
k podpisu pogodbe.
Če izklicna cena ni bila dosežena, je
javna dražba neuspešna.
Ugovore proti dražbenem postopku je
mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe. Morebitne spore reši
komisija.
Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge.
11. Stroški vezani na pogodbo: stroške sklenitve pogodbe, davek na dodano
vrednost oziroma davek na promet nepremičnin, stroške notarskih storitev ter takso
za vpis v zemljiško knjigo plača kupec nepremičnin.
12. Drugi pogoji: Mestna občina Koper
si obdrži predkupno pravico pri nadaljnji
prodaji nepremičnin in neodplačno ter časovno neomejeno služnost za potrebe izgradnje objektov in omrežja javne komunalne infrastrukture.
13. Zakonska podlaga: za izvedbo javne dražbe se uporabljajo določbe 20. in
21. člena Zakona o stvarnem premoženju
države in lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 86/10).
14. Dodatna pojasnila: vsa pojasnila
v zvezi z razpisom javne dražbe lahko interesenti dobijo na Uradu za nepremičnine
Mestne občine Koper, tel. 05/66-46-273,
v času uradnih ur.
Mestna občina Koper
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Razpisi delovnih mest
Ob-4540/11
Nadzorni svet družbe Smreka, pro
izvodnja, trgovina in storitve, d.o.o., Podsmrečje 20, 3342 Gornji Grad, na podlagi
Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo in sklepa nadzornega sveta, razpisuje delovno mesto
direktorja (m/ž).
za dobo štirih let z možnostjo ponovnega
imenovanja.
Poleg splošnih in zakonskih zahtev iz
polnjevanja morajo kandidati izpolnjevati še
naslednje:
– da imajo visokošolsko tehnično, ekonomsko ali pravno izobrazbo in pet let delovnih izkušenj na področju vodenja, da imajo organizacijske sposobnosti; sposobnosti
kriznega managementa;
– da obvladajo angleški ali nemški jezik;
– da izdelajo vizijo razvoja družbe za
5 let.
Direktor mora biti državljan Republike
Slovenije.
Ponudbi morajo kandidati priložiti življe
njepis ter dokazila o izpolnjevanju z razpi
som določenih pogojev, in sicer: overjeno
fotokopijo diplome o pridobljeni izobrazbi,
dokazilo o delovnih izkušnjah na podro
čju vodenja, pisno vizijo razvoja družbe za
obdobje 5 let in potrdilo, da oseba ni bila
pravnomočno obsojena ali ji je bil izrečen
varnostni ukrep skladno določbi drugega od
stavka 255. člena v zvezi z določbo šestega
odstavka 515. člena Zakona o gospodarskih
družbah.
Kandidati morajo ponudbe poslati na se
dež družbe s pripisom: »Nadzorni svet –
razpis.« v 10 dneh po objavi.
Formalne nepopolne in nepravočasne
ponudbe ne bodo uvrščene v izbirni po
stopek.
Ponudba je pravočasna, če je bila po
sredovana po pošti in je na njej poštni žig
z datumom, vključno deset dni po objavi.
Smreka, proizvodnja,
trgovina in storitve, d.o.o.
Ob-4565/11
Na podlagi prvega odstavka 101. člena
Zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 –
uradno prečiščeno besedilo, 33/07 in 45/08),
Notarska zbornica Slovenije na predlog notarke mag. Nine Češarek razpisuje:
– eno prosto mesto notarskega pomočnika pri notarki mag. Nini Češarek iz
Kočevja (za določen čas, do 30. 9. 2012).
Za notarskega pomočnika je lahko imenovan univerzitetni diplomirani pravnik, ki
izpolnjuje pogoje iz. 1., 2., 3., 4. in 7. točke prvega odstavka 8. člena Zakona o notariatu. Pisne prijave na razpisano mesto
notarskega pomočnika, z življenjepisom in
dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev
sprejema Notarska zbornica Slovenije, Ljub
ljana, Tavčarjeva ul. 2, 15 dni po objavi.
Notarska zbornica Slovenije
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Druge objave
Št. 13-2011

Ob-4557/11

Javno zbiranje ponudb
za oddajo večnamenske dvorane
na Kodeljevem
Na podlagi 20. in 21. člena Zakona
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 86/10) in v skladu s 35. členom Uredbe
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, objavlja Javni
zavod Šport Ljubljana
javno zbiranje ponudb
pod pogoji, kot sledi v nadaljevanju:
1. Predmet oddaje v najem: predmet oddaje v najem je večnamenska dvorana, ki se
nahaja na naslovu Poljanska cesta 99, 1000
Ljubljana, skupaj s souporabo garderob, tušev in sanitarij (v kvadraturi 234 m2), parcelna številka: par. št. 847/1, k.o. Udmat.
2. Pogoji najema:
– Pogodba za oddajo večnamenske dvorane se podpiše za določen čas za dobo
do pet let od dneva podpisa, z možnostjo
podaljšanja.
– Obratovalni čas je predmet razgovora
med pogodbenima strankama.
– Najemnik nima pravice oddati večnamenske dvorane v podnajem.
– Najemnik je dolžan plačevati obratovalne stroške (vodo, elektriko, snago).
– Cenik obratovalnih stroškov je sestavni
del cenika Športa Ljubljana.
– Najemnik prične opravljati dejavnost
od dneva podpisa pogodbe, predvidoma
20. 8. 2011.
– Najemnik je dolžan skrbeti za red in
čistočo ter varnost v dvorani (upoštevati pravilnik za vadbo in tekmovanja v obstoječem
objektu).
– Najemnik je dolžan plačevati najemnino v roku 15 dni od izstavitve računa.
– Izklicna cena najemnine športnih dvoran s pripadajočo infrastrukturo je določena
na osnovi cenikov Športa Ljubljana in znaša 10 €/m2 na mesec (cena ne vključuje
DDV).
– Cena celoletnega najema večnamenske dvorane (upošteva se najboljši ponudnik).
3. Pogoji za sodelovanje
Ponudbo za najem lahko oddajo pravne
osebe, ki imajo sedež na območju RS oziroma na območju države članice EU, in fizične
osebe, ki so državljani RS oziroma državljani države članice EU. Pravne osebe morajo
k ponudbi priložiti še izpisek iz sodnega
registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni, in
potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, ki
tudi ne sme biti starejše od 30 dni.
Fizične osebe morajo priložiti potrdilo
o plačanih davkih in prispevkih, ki ne sme
biti starejše od 30 dni, izpisek iz Poslovnega registra Slovenije pri AJPES (s. p.), ki ne
sme biti starejši od 30 dni, fotokopijo dokazila o državljanstvu in fotokopijo osebnega
dokumenta.
Državljani oziroma pravne osebe iz države članice EU morajo priložiti dokazila,
ki jih izdajajo institucije v njihovih državah,

ki so enakovredne institucijam od katerih
se zahtevajo dokazila za slovenske državljane oziroma pravne osebe. Kolikor takšnih dokazil – potrdila o plačanih davkih
in prispevkih ne morejo pridobiti pa morajo
priložiti lastno izjavo, overjeno pri notarju,
s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavijo, da imajo plačane davke
in prispevke.
Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– dokazilo o strokovni usposobljenosti za
opravljanje dejavnosti (izpisek iz sodnega
registra, ki izkazuje zadnje stanje),
– opis dejavnosti oziroma ponudbe,
ki bi potekala v najetem objektu (večnamenski dvorani); predstavitveni elaborat je
sestavni del ponudbe. Možne dejavnosti
v večnamenski dvorani: borilni športi (judo,
karate ...), plesne dejavnosti, joga, aerobika, pilates, fitnes vadba, splošna športna
dejavnost. Športi vezani na igro z žogo
niso primerni glede na kapacitete in namen
dvorane!
Vsa dokazila morajo biti prevedena v slovenski jezik.
4. Višina najemnine
Izklicna višina letne najemnine za najem
večnamenske dvorane v skupni kvadraturi
234,00 m2 je 28.080,00 €. Cena je določena
brez DDV.
Uspeli ponudnik bo moral plačati najemnino vsak mesec za naprej, in sicer do 5.
v mesecu.
Zainteresirani najemniki morajo do
vključno 16. 9. 2011 plačati varščino v višini 10% izklicne cene letne najemnine na
transakcijski račun; podračun pri URSJP:
01261-06030721152: »plačilo varščine za
javno zbiranje ponudb« in original potrdilo
priložiti k ponudbi.
Plačana varščina se uspelemu upravičencu vračuna v ceno najemnine, neuspelim pa bo vrnjena brez obresti v roku 7 dni
po končanem izboru.
Če uspeli ponudnik ne podpiše najemne
pogodbe v 8 dneh po prejemu obvestila o izbiri, varščina zapade.
Varščina zapade tudi v primeru, če ponudnik umakne ponudbo po roku za oddajo
ponudbe ali v času veljavnosti ponudbe.
5. Drugi pogoji, pravila za oddajo ponudbe in merilo za izbor
Zainteresirani oddajo svoje ponudbe
v zaprti kuverti, na naslov: Javni zavod
Šport Ljubljana, Celovška cesta 25, 1000
Ljubljana.
Na kuverti mora biti oznaka »Ne odpiraj
– Ponudba za javno zbiranje ponudb – Za
oddajo večnamenske dvorane na Kodeljevem«.
Ponudbe je treba oddati najkasneje do
16. 9. 2011, do 12. ure.
Ponudba, ki bo prispela po razpisanem
roku bo izločena iz postopka ocenjevanja
ponudb in bo ponudniku vrnjena neodprta.
Ponudnik, ki bo oddal nepopolno ponudbo (pomanjkljivo dokumentacijo) bo pozvan
k dopolnitvi ponudbe. Rok za dopolnitev
ponudbe bo dva dni od prejema poziva za
dopolnitev.
Ponudnik, ki ne bo priložil original potrdila o plačani varščini, bo izločen.

Za izbor ponudnika bo uporabljeno merilo najvišja ponujena cena najema.
Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno za najem objekta.
Odpiranje ponudb je dne 20. 9. 2011, ob
9.15, na sedežu naročnika.
Organizator javnega zbiranja ponudb lahko s ponudniki izvede še pogajanja. Če bo
več najugodnejših ponudb, bodo s temi ponudniki izvedena še dodatna pogajanja.
Če nihče od ponudnikov ne bo ponudil
vsaj izklicne cene najema, je javno zbiranje
ponudb neuspešno. Ponudniki bodo o tem
obveščeni v 8 dneh po odpiranju ponudb.
Ponudba mora veljati do 16. 10. 2011.
6. Informacije
Dodatne informacije: pisarna Kodeljevo
(Dušan Videmšek, Katarina Gaser, Boža
Pitamic), tel. 01/520-13-00 ali 031/622-492,
vsak delovnik, od 9. do 16. ure. E-pošta:
dusan.videmsek@sport-ljubljana.si,
boza.pitamic@sport-ljubljana.si in katarina.gaser@sport-ljubljana.si.
Ogled prostorov je možen po predhodni
najavi, vsak torek, od 12. do 15. ure.
7. Sklenitev pogodbe: uspeli ponudnik
mora skleniti pogodbo najkasneje v 8 ih
dneh po prejemu obvestila o izboru.
8. Plačilo stroškov: stroške priprave pogodbe nosi organizator javnega zbiranja
ponudb.
9. Ustavitev postopka: organizator javnega zbiranja ponudb lahko do sklenitve
pogodbe postopek javnega zbiranja ponudb
ustavi.
Javni zavod
Šport Ljubljana
Št. 13-2011

Ob-4558/11

Javno zbiranje ponudb
za oddajo poslovnih prostorov
v sklopu kopališča Tivoli
Na podlagi 20. in 21. člena Zakona
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 86/10) in v skladu s 35. členom Uredbe
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, objavlja Javni
zavod Šport Ljubljana
oddajo v najem
poslovnega prostora
pod pogoji, kot sledi v nadaljevanju:
Javni zavod Šport Ljubljana, Celovška
cesta 25, 1000 Ljubljana, vabi vse zainteresirane, da kot ponudniki predložijo ponudbo
za najem poslovnih prostorov skupaj s pripadajočo infrastrukturo v zgradbi s parcelno
št. 1397/2, k.o. Sp. Šiška.
1. Predmet oddaje v najem:
A – Nočni lokal, v izmeri 368,1 m2 s pripadajočo teraso, v izmeri 45,9 m2.
Namembnost prostorov je gostinska dejavnost.
B – Gostinski lokal, v izmeri 518,5 m2
s pripadajočima terasama, v izmeri 145,2 m2
in v izmeri 55,4 m2.
Namembnost prostorov je gostinska dejavnost.
C – Poslovni prostor, v izmeri 46,6 m2.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Namembnost prostorov je poslovna dejavnost.
2. Pogoji najema:
– Pogodba za oddajo prostorov se podpiše za določen čas (za dobo enega leta od
dneva podpisa).
– Najemniki lahko oddajo ponudbo za
nočni lokal, za gostinski lokal ter za poslovni prostor.
– Obratovalni čas je predmet razgovora
med pogodbenima strankama in obratovalnega dovoljenja.
– Najemnik nima pravice oddati prostorov v podnajem.
– Najemodajalec si pridržuje pravico
vpogleda v poslovne prostore najemojemalca, ob prisotnosti najemojemalca, vsaj
enkrat mesečno.
– Najemnik je dolžan plačevati obratovalne stroške (vodo, elektriko, snago,
ogrevanje, skupne stroške obratovanja) in
nadomestilo za stavbno zemljišče. Cenik
obratovalnih stroškov je sestavni del uradnega cenika Športa Ljubljana z dne 1. 10.
2010.
– Cena celoletnega najema večnamenskih prostorov (Upošteva se najboljši ponudnik).
– Izklicna cena najemnine nočnega lokala (predmet oddaje v najem opredeljen
v 1. točki pod A) znaša 14,00 €/m2 na mesec (cena ne vključuje DDV), izklicna cena
terase znaša 1,00 €/m2 na mesec (cena ne
vključuje DDV).
– Izklicna cena najemnine gostinskega
lokala (predmet oddaje v najem opredeljen
v 1. točki pod B) znaša 14,00 €/m2 na mesec
(cena ne vključuje DDV), izklicna cena najema teras znaša 1,00 €/m2 na mesec (cena
ne vključuje DDV).
– Izklicna cena najemnine poslovnega
prostora (predmet oddaje v najem opredeljen v 1. točki pod C) znaša 14,00 €/m2 na
mesec (cena ne vključuje DDV).
– Najemnik prične opravljati dejavnost od
dneva podpisa pogodbe.
– Najemnik je dolžan skrbeti za urejenost prostorov ter varnost pri izvajanju dejavnosti.
– Najemnik je dolžan plačevati najemnino za izvajanje dejavnosti.
– Najemnik je dolžan plačevati najemnino v roku 15 dni od izstavitve računa.
3. Pogoji za sodelovanje
Ponudbo za najem lahko oddajo pravne
osebe, ki imajo sedež na območju RS oziroma na območju države članice EU in fizične
osebe, ki so državljani RS oziroma državljani države članice EU. Pravne osebe morajo
k ponudbi priložiti še izpisek iz sodnega
registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni in
potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, ki
tudi ne sme biti starejše od 30 dni.
Fizične osebe morajo priložiti potrdilo
o plačanih davkih in prispevkih, ki ne sme
biti starejše od 30 dni, izpisek iz Poslovnega registra Slovenije pri AJPES (s. p.), ki ne
sme biti starejši od 30 dni, fotokopijo dokazila o državljanstvu in fotokopijo osebnega
dokumenta.
Državljani oziroma pravne osebe iz države članice EU morajo priložiti dokazila, ki jih
izdajajo institucije v njihovih državah, ki so
enakovredne institucijam od katerih se zahtevajo dokazila za slovenske državljane oziroma pravne osebe. Kolikor takšnih dokazil
– potrdila o plačanih davkih in prispevki, ne
morejo pridobiti pa morajo priložiti lastno
izjavo overjeno pri notarju s katero pod ka-

zensko in materialno odgovornostjo izjavijo,
da imajo plačane davke in prispevke.
Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– Dokazilo o strokovni usposobljenosti
za opravljanje dejavnosti (izpisek iz sodnega registra, ki izkazuje zadnje stanje).
– Opis dejavnosti oziroma ponudbe, ki bi
potekala v najetih prostorih; predstavitveni
elaborat je sestavni del ponudbe.
Vsa dokazila morajo biti prevedena v slovenski jezik.
4. Višina najemnine
Izklicna višina letne najemnine za najem nočnega lokala in pripadajoče terase
v skupni kvadraturi 414,0 m2 (predmet oddaje v najem opredeljen v 1. točki pod A) je
62.391,60 €. Cena je določena brez DDV.
Izklicna višina letne najemnine za najem
gostinskega lokala z pripadajočima terasama v skupni kvadraturi 719,10 m2 (predmet
oddaje v najem opredeljen v 1. točki pod
B) je 89.515,20 €. Cena je določena brez
DDV.
Izklicna višina letne najemnine za najem poslovnega prostora v skupni kvadraturi
46,60 m2 (predmet oddaje v najem opredeljen v 1. točki pod C) je 7.828,80 €. Cena je
določena brez DDV
Zainteresirani najemniki morajo do
vključno 16. 9. 2011 plačati varščino v višini 10% izklicne cene letne najemnine na
transakcijski račun; podračun pri URSJP:
01261-6030721152: »plačilo varščine za
javno zbiranje ponudb« in original potrdilo
priložiti k ponudbi.
Plačana varščina se uspelemu upravičencu vračuna v ceno najemnine, neuspelim pa bo vrnjena brez obresti v roku 7 dni
po končanem izboru.
Če uspeli ponudnik ne podpiše najemne
pogodbe v 8 dneh po prejemu obvestila o izbiri, varščina zapade.
Varščina zapade tudi v primeru, če ponudnik umakne ponudbo po roku za oddajo
ponudbe ali v času veljavnosti ponudbe.
5. Drugi pogoji, pravila za oddajo ponudbe in merilo za izbor
Zainteresirani oddajo svoje ponudbe
v zaprti kuverti, na naslov: Javni zavod
Šport Ljubljana, Celovška cesta 25, 1000
Ljubljana.
Na kuverti mora biti oznaka: »Ne odpiraj
– ponudba za javno zbiranje ponudb«.
Ponudbe je treba oddati najkasneje do
16. 9. 2011, do 12. ure.
Ponudba, ki bo prispela po razpisanem
roku, bo izločena iz postopka ocenjevanja
ponudb in bo ponudniku vrnjena neodprta.
Ponudnik, ki bo oddal nepopolno ponudbo (pomanjkljivo dokumentacijo), bo pozvan
k dopolnitvi ponudbe. Rok za dopolnitev ponudbe bo dva dni od prejema poziva za
dopolnitev.
Ponudnik, ki ne bo priložil original potrdila o plačani varščini, bo izločen.
Za izbor ponudnika bo uporabljeno merilo najvišja ponujena cena najema.
Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno za najem objekta in/ali bo imel
najboljši program.
Odpiranje ponudb je dne 20. 9. 2011, ob
9. uri, na sedežu naročnika.
Organizator javnega zbiranja ponudb
lahko s ponudniki izvede še pogajanja. Če
bo več najugodnejših ponudb, bodo s temi
ponudniki izvedena še dodatna pogajanja.
Če nihče od ponudnikov ne bo ponudil
vsaj izklicne cene najema za zemljišče, je
javno zbiranje ponudb neuspešno. Ponu-
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dniki bodo o tem obveščeni v 8 dneh po
odpiranju ponudb.
Ponudba mora veljati do 16. 10. 2011.
6. Informacije
Dodatne informacije lahko interesenti dobijo pri kontaktni, osebi: Luka Trškan – kopališče Tivoli, tel. 031/259-244, vsak delavnik,
od 9. do 16. ure, z možnostjo ogleda po predhodni najavi, vsak torek, od 12. do 15. ure.
7. Sklenitev pogodbe: uspeli ponudnik
mora skleniti pogodbo najkasneje v 8 dneh
po prejemu obvestila o izboru.
8. Plačilo stroškov: stroške priprave pogodbe nosi organizator javnega zbiranja
ponudb.
9. Ustavitev postopka: organizator javnega zbiranja ponudb lahko do sklenitve
pogodbe postopek javnega zbiranja ponudb
ustavi.
Javni zavod
Šport Ljubljana
Št. 1208
Ob-4560/11
Na podlagi 19. člena Zakona o blagovnih rezervah (Uradni list RS, št. 96/09 ZBRUPB 2), naročamo objavo
javnega poziva
za zbiranje ponudb za prodajo
nepremičnin
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana, tel. 01/589-73-00, telefaks 01/589-73-47.
2. Predmet javnega poziva je:
a) Odprodaja dela podnega skladišča.
b) Kraj: Ljubljana, Mašera Spasićeva
ulica 10.
c) Vrsta nepremičnine:
– 9/100 delež parc. št. 9/2 dvorišča
1812 m2, parkirišče 875 m2 in
– 9/100 delež parc. št. 9/10 poslovna
stavba 3033 m2, vl. št. 2563, k.o. Bežigrad.
d) Nepremičnina se odprodaja, po sistemu videno- kupljeno. Predpisane davčne
dajatve na promet nepremičnin in stroške
prepisa plača kupec.
Izhodiščna cena je 445.000,00 EUR
Del podnega skladišča s pripadajočim
zemljiščem predstavlja idealni solastniški
delež, na katerem obstaja predkupna pravica solastnika.
3. Nepremičnina bo prodana ponudniku,
ki bo ponudil najugodnejšo ceno.
O izboru bodo ponudniki obveščeni
v roku 8 dni od roka za predložitev ponudb.
Razpisovalec si pridržuje pravico, da ne
izbere nobenega ponudnika.
4. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe o prodaji nepremičnine, se šteje, da
odstopa od pogodbe. V tem primeru se varščina ne vrača.
5. Način in rok plačila:
Najugodnejši ponudnik je dolžan plačati kupnino ob podpisu pogodbe na transakcijski račun pri UniCredit Bank, št. SI56
29000-0055148819.
Položena varščina se všteje v kupnino.
6. Višina varščine:
Pred odpiranjem ponudb morajo ponudniki položiti varščino v višini 10% izhodiščne cene na transakcijski račun pri UniCredit
Bank, št. SI56 29000-0055148819.
Po opravljenem odpiranju ponudb se ponudnikom, ki s svojo ponudbo ne uspejo, varščina vrne v roku osmih dni, brez obresti.
7. Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru z Alojzijem Černetom,
tel. 01/589-73-26.
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8. Predložitev ponudb.
a) Pisne ponudbe je potrebno predložiti
do 27. 9. 2011, do 9. ure.
Ponudbe se označi: »Ponudba za nakup
dela podnega skladiščna v Ljubljani – Ne
odpiraj«.
Ponudbi je potrebno priložiti:
– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo o plačanih davkih in prispevkih,
– izjavo, da v zadnjih šestih mesecih ponudnik ni imel blokiranega/ih računa/ov,
– pooblastilo osebi za zastopanje na odpiranju ponudb za pravne osebe,
– izjavo o državljanstvu, če je ponudnik
fizična oseba.
b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljub
ljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo dne 27. 9. 2011, ob
9.15, v sejni sobi, VII nadstropje, na Zavodu
Republike Slovenije za blagovne rezerve,
Dunajska 106, Ljubljana.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve
Ob-4566/11
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07), Zakona o uresničevanju javnega interesa za
kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1,
56/08, 4/10, 20/11), Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa
s področja knjige (Uradni list RS, št. 19/09)
ter Pravilnika o strokovnih komisijah Javne
agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/09) objavlja
javni poziv
za izbor kulturnih projektov
na področjih promocije avtorjev
in slovenskih avtorskih
del v tujini za leto 2011
(v nadaljevanju: JP3–PT–2011)
1. Naziv in sedež naročnika: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Tržaška
cesta 2, 1000 Ljubljana.
2. Predmet in področja javnega poziva
Predmet javnega poziva JP3–PT–2011
je sofinanciranje projektov na naslednjih
področjih promocije avtorjev in avtorskega
dela.
a) mobilnost (M), namenjeno sofinanciranju potnih stroškov posamičnih avtorjev, ki
ustvarjajo v slovenskem jeziku na področju
leposlovja, za vabljene nastope na kulturnih prireditvah v tujini, predvsem za širšo
javnost. Sredstva so namenjena tudi za sofinanciranje potnih stroškov posamičnih avtorjev, ki ustvarjajo na področju humanistike,
vendar le za vabljene nastope na odmevne
kulturne prireditve v tujini za širšo javnost
in za katere prijavitelji ne morejo pridobiti
sredstev iz drugih virov.
b) prevodi v tuje jezike (P), namenjeno
prevodom knjižnih del slovenskih avtorjev
v tuje jezike, in sicer s področja leposlovja
za odrasle, otroke in mladino ter esejističnih
in kritiških del s področja kulture in humanističnih ved.
c) vzorčni prevodi (VP), namenjeno lastnikom avtorskih pravic (avtorjem oziroma
založbam) izvirnih leposlovnih ter esejističnih del, izdanih v slovenskem jeziku, ki bodo
zagotovili prvi vzorčni prevod leposlovnega
ali esejističnega dela v izbran tuj jezik.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
d) promocija slovenskih avtorjev v tujini
(PT), namenjeno slovenskim založnikom, ki
bodo pripravili nove tujejezične kataloge posamičnih avtorjev leposlovnih, esejističnih
in humanističnih del, ki ustvarjajo v slovenskem jeziku. Podpora bo služila promociji
avtorjev in večanju prepoznavnosti slovenskega avtorskega dela v tujini.
3. Cilji javnega poziva
JAK bo kulturne projekte na področjih
promocije avtorjev in slovenskih avtorskih
del v tujini za leto 2011 v okviru javnega
poziva JP3–PT–2011 podpirala v skladu
z naslednjimi dolgoročnimi cilji:
a) mobilnost (M):
– neposredna podpora ustvarjalcem.
b) prevodi v tuje jezike (P):
– prevajanje kakovostnih in prepoznavnih izvirnih slovenskih del v tuje jezike;
– povečanje prepoznavnosti slovenske
ustvarjalnosti v tujini, trajno umeščanje slovenskega leposlovja in humanistike na svetovni kulturni zemljevid;
– neposredno podpiranje ustvarjalcev.
c) vzorčni prevodi (VP):
– promocija in uveljavljanje avtorjev in
njihovih del doma in v tujini;
– neposredno podpiranje ustvarjalcev.
d) promocija slovenskih avtorjev v tujini
(PT):
– promocija in uveljavljanje avtorjev in
njihovih del doma in v tujini;
– povečanje prepoznavnosti slovenske
ustvarjalnosti v tujini;
– neposredno podpiranje ustvarjalcev.
4. Okvirna vrednost javnega poziva in
obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Okvirna vrednost javnega poziva
JP3–PT–2011 znaša predvidoma:
a) mobilnost (M): 30.000,00 EUR,
b) prevodi
v
tuje
jezike
(P):
30.000,00 EUR,
c) vzorčni prevodi (VP): 10.000 EUR,
d) promocija slovenskih avtorjev v tujini
(PT): 15.000 EUR.
Dodeljena proračunska sredstva morajo
biti porabljena v proračunskem letu 2011
oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (Uradni list RS,
št. 96/10 in 4/11).
JAK bo z izbranim prijaviteljem kulturnega projekta sklenila pogodbo o sofinanciranju v okviru proračunskih možnosti.
5. Višina financiranja in upravičeni stroški
5.1 Upravičeni stroški na področju mobilnosti
Med upravičene stroške na področju
mobilnosti posamičnih avtorjev sodijo potni stroški, in sicer za vlak (2. razred), ali
avtobus, ali letalo (ekonomski razred), ali
kilometrina, največ v višini vrednosti železniške vozovnice 2. razreda, stroški drugih
javnih prevozov in stroški vizumov.
JAK bo izbranim izvajalcem projektov
sofinancirala do 100% vseh upravičenih
stroškov na prijavljeni kulturni projekt in
največ 2.000,00 EUR na prijavljeni kulturni
projekt posamičnega avtorja.
Tveganje glede izvajanja projekta pred
datumom izdaje končne odločbe o sofinanciranju nosi prijavitelj.
5.2 Upravičeni stroški na področju prevodov v tuje jezike
Med upravičene stroške na področju
prevodov v tuje jezike sodijo stroški prevoda.

Pogodba bo sklenjena s prevajalcem,
prav tako bodo vsa sredstva nakazana neposredno prevajalcu.
JAK bo izbranim izvajalcem projektov
sofinancirala do 100% vseh upravičenih
stroškov na prijavljeni kulturni projekt in
največ 10.000,00 EUR na prijavljeni kulturni projekt.
Tveganje glede izvajanja projekta pred
datumom izdaje končne odločbe o sofinanciranju kulturnega projekta nosi prijavitelj.
5.3 Upravičeni stroški na področju vzorčnih prevodov
Med upravičene stroške sodijo izključno
stroški za prevode, in sicer za prozno besedilo največ v obsegu 1 AP (30.000 znakov
s presledki) po tarifi 22 EUR na stran (1.875
znakov), za poezijo pa največ 5 pesmi ali
100 verzov po pavšalni tarifi 352 EUR za
5 pesmi ali 100 verzov.
Pogodba bo sklenjena s prevajalcem,
prav tako bodo vsa sredstva nakazana neposredno prevajalcu.
JAK bo izbranim izvajalcem projektov
sofinancirala do 100% vseh upravičenih
stroškov na prijavljeni kulturni projekt.
Tveganje glede izvajanja projekta pred
datumom izdaje končne odločbe o sofinanciranju nosi prijavitelj.
5.4 Upravičeni stroški na področju promocije slovenskih avtorjev v tujini
Med upravičene stroške sodijo stroški,
neposredno povezani z izvedbo projekta,
in sicer:
– sklop A: avtorski honorarji za prevod
v tuj jezik, in sicer največ v obsegu do 2
AP (60.000 znakov s presledki) za enega
avtorja po tarifi 22 EUR na stran,
– sklop B: stroški tiskarske priprave in
tiska.
JAK bo izbranim izvajalcem kulturnih projektov sofinancirala do 70% vseh upravičenih stroškov oziroma največ 2.000,00 EUR
na prijavljeni katalog.
Tveganje glede izvajanja projekta pred
datumom izdaje končne odločbe o sofinanciranju nosi prijavitelj
6. Pogoji za sodelovanje na javnem pozivu
6.1 Pogoji za sodelovanje na javnem pozivu JP3–PT–2011 za področje mobilnosti
Prijavitelji morajo za področje mobilnosti
izpolnjevati naslednje pogoje:
– da so fizične osebe/avtorji, ki ustvarjajo v slovenskem jeziku na področju leposlovja in humanistike;
– da zaprošajo za stroške, ki niso del
projektov, ki so bili v letu 2011 oziroma za
leto 2011 že izbrani na katerem od razpisov
ali pozivov JAK ali ki so v letu 2011 oziroma
za leto 2011 že financirani s strani JAK;
– da pri prijavi upoštevajo predmet področja, naveden v točki 2 javnega poziva
JP3–PT–2011;
– da za isti projekt in isti namen niso
pridobili sredstev iz državnega oziroma lokalnega proračuna;
– da prijavljajo kulturne projekte, ki bodo
v celoti realizirani v letu 2011;
– da zaprošajo za financiranje do
100% upravičenih stroškov in največ
2.000,00 EUR upravičenih stroškov na prijavljeni projekt posamičnega avtorja;
– da imajo izdano vsaj eno samostojno
izvirno leposlovno ali humanistično delo, ki
ni izšlo v samozaložbi, ali reprezentativen
revijalni opus.
Dokazilo: prijavni obrazec OBR1 – M.
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Na javnem pozivu JP3–PT–2011 bodo na
področju mobilnosti za sofinanciranje izbrani
največ trije projekti posamičnega prijavitelja.
6.2 Pogoji za sodelovanje na javnem
pozivu JP3–PT–2011 za področje prevodov
v tuje jezike
Prijavitelji morajo za področje prevodov
v tuje jezike izpolnjevati naslednje pogoje:
– da so fizične osebe, prevajalci v tuj
jezik, ali pravne osebe, ki nameravajo zagotoviti izdajo oziroma izvedbo prevoda dela
slovenskega avtorja v tujini. V obeh primeru
bo pogodba sklenjena s prevajalcem, prav
tako bodo vsa sredstva nakazana neposredno prevajalcu;
Dokazilo: pismo o nameri ali pogodba
med prevajalcem ter pravno osebo s sedežem v tujini, ki bo izdala oziroma izvedla
prijavljeno delo, s predvidenim datumom
izida oziroma izvedbe, ki je najpozneje konec leta 2013.
– da pri prijavi upoštevajo predmet področja, naveden v točki 2 javnega poziva
JP3–PT–2011;
– da za isti projekt in isti namen niso
pridobili sredstev iz državnega oziroma lokalnega proračuna;
– da za isti projekt niso pridobili sredstev
mreže TRADUKI;
– da je za isti projekt podal vlogo le en
prijavitelj;
– da se z istim kulturnim projektom na
javni poziv JP3–PT–2011 prijavljajo samo
enkrat;
– da prijavljeni prevod v knjižni obliki ni
izšel pred letom 2011;
– da bo prevod izšel oziroma bo izveden
do roka, ki je naveden v pismu o nameri ali
pogodbi z založnikom oziroma gledališčem,
sicer pa najpozneje do konca leta 2013;
– da zaprošajo za financiranje do
100% upravičenih stroškov in največ
2.000,00 EUR upravičenih stroškov na prijavljeni projekt posamičnega avtorja.
Na javnem pozivu JP3–PT–2011 bo na
področju prevodov v tuje jezike za sofinanciranje izbran le en prevod posameznega
prevajalca.

6.3 Pogoji za sodelovanje na javnem
pozivu JP3–PT–2011 za področje vzorčnih
prevodov
Prijavitelji morajo za področje vzorčnih
prevodov izpolnjevati naslednje pogoje:
– da so fizične osebe, avtorji leposlovnih ali esejističnih del, izdanih v slovenskem jeziku, ali pravne osebe, ki so vsaj tri
leta registrirane za opravljanje založniške
dejavnosti (šifra kategorije po Standardni
klasifikaciji dejavnosti – JP58) na področju
Republike Slovenije in/ali v zamejstvu;
– da prijavljajo prvi prevod dela v izbran
tuj jezik;
– da za financiranje ne prijavljajo več kot
treh vzorčnih prevodov;
– da imajo za delo avtorske pravice oziroma predložijo pisno izjavo avtorja, da se
strinja z izdelavo in nadaljnjo uporabo prevoda v skladu s tem pozivom;
– da za isti projekt in isti namen niso
pridobili sredstev iz državnega oziroma lokalnega proračuna;
– da se z istim kulturnim projektom na
javni poziv JP3–PT–2011 prijavljajo samo
enkrat;
– da za isti projekt na javni poziv
JP3–PT–2011 poda vlogo le en prijavitelj;
– da pri prijavi na področje vzorčnih prevodov upoštevajo opis področja oziroma
vsebine, navedene v točki 2 javnega poziva
JP3–PT–2011;
– da bodo urejen vzorčni prevod oddali
Javni agenciji za knjigo RS najkasneje do
30. marca 2012 v tiskani in elektronski obliki
(pdf format);
– da bo vzorčni prevod na voljo Javni
agenciji za knjigo RS za objavo na njeni
spletni strani;
– da zaprošajo za financiranje do 100%
upravičenih stroškov in največ 352,00 EUR
upravičenih stroškov na prijavljeni projekt.
6.4 Pogoji za sodelovanje na javnem pozivu JP3–PT–2011 za področje promocije
slovenskih avtorjev v tujini
Prijavitelji morajo za področje promocije
slovenskih avtorjev v tujini izpolnjevati naslednje pogoje:
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– da so vsaj tri leta registrirani za opravljanje založniške dejavnosti (šifra kategorije po Standardni klasifikaciji dejavnosti
– JP58) na področju Republike Slovenije
in/ali v zamejstvu;
– da zagotavljajo, da bo katalog avtorja
izšel v najmanj 100 in največ 200 izvodih, da
bo ob predstavitvi avtorja vključeval najmanj
eno in največ dve AP prevoda iz izbranega
avtorjevega dela, da bo pripravljen v skladu
z uredniškimi in založniškimi standardi ter
bodo dokazni primerki dostavljeni v tiskani
in elektronski obliki Javni agenciji za knjigo
RS najkasneje do 1. marca 2012;
– da prijavljajo za financiranje največ
tri kataloge različnih avtorjev, ki ustvarjajo
v slovenskem jeziku na področju leposlovja,
esejistike ali humanistike;
– da zagotavljajo javno dostopnost in
uporabo kataloga za nacionalne predstavitve Slovenije v tujini najmanj tri leta vsaj
v elektronski obliki;
– da zaprošajo za sofinanciranje največ
70% vseh upravičenih stroškov na projekt in
ne presegajo zneska v višini 2.000,00 EUR,
da bodo za izvedbo zaprošenega javnega
kulturnega projekta zagotovili najmanj 30%
delež sofinanciranja iz lastnih sredstev ali
drugih virov in da bodo imeli jasno in realno
izdelano finančno konstrukcijo. Prijavljeni
projekt mora biti finančno uravnotežen, kar
pomeni, da morajo biti prihodki in odhodki prijavljenega projekta enaki (prihodki =
odhodki)!
– da za isti projekt in isti namen niso
pridobili sredstev iz državnega oziroma lokalnega proračuna;
– da se z istim kulturnim projektom na
javni poziv JP3–PT–2011 prijavljajo samo
enkrat;
– da za isti projekt na javni poziv
JP3–PT–2011 poda vlogo le en prijavitelj;
– da pri prijavi na področje promocija
slovenskih avtorjev v tujini upoštevajo opis
področja oziroma vsebine, navedene v točki
2 javnega poziva JP3–PT–2011.
7. Kriteriji za ocenjevanje prijav in njihova uporaba

7.1 Področje mobilnosti (M)
Zap.
št.

Kriteriji javnega poziva (M)

Možno št. točk

1.

Reference avtorja, obseg in aktualnost njegovega opusa, izkazana posebna nadarjenost mladega
ustvarjalca

50

2.

Reference prireditve v tujini in vključenih drugih sodelujočih avtorjev

40

3.

Prednost bodo imeli avtorji, ki na področju mobilnosti v letu 2011 še niso imeli odobrenih projektov na pozivu JAK

10

Skupno število točk

100

7.2 Področje prevodov v tuje jezike (P)
Zap.
št.

Kriteriji javnega poziva P

Možno št. točk

1.

Reference prevajalca, obseg prevajalskega opusa oziroma izkazana posebna nadarjenost mladega
prevajalca

45

2.

Reference knjižnega dela in njegovega avtorja/avtorjev

35

3.

Reference založbe/gledališča in predviden doseg prevoda

20

Skupno število točk

100
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7.3 Področje vzorčnih prevodov (VP)
Zap.
št.

Kriteriji javnega poziva (VP)

Možno št. točk

1.

Reference prevajalca, s poudarkom na obsegu prevajalskega opusa v izbrani tuj jezik vzorčnega prevoda

40

2.

Reference prijavitelja ter reference knjižnega dela in avtorja/avtorjev dela, ki je predmet vzorčnega
prevoda

35

3.

Prednost bodo imeli vzorčni prevodi v angleščino, nemščino, španščino, francoščino, italijanščino, ruščino
in švedščino

5

4.

Načrt uporabe vzorčnega prevoda

20

Skupno število točk

100

7.4 Področje promocije slovenskih avtorjev v tujini (PT)
Zap.
št.

Kriteriji javnega poziva (PT)

Možno št. točk

1.

Reference založbe, s poudarkom na področju izdajanja del slovenskih avtorjev in objavljenih delih izbranega
avtorja,

20

2.

Reference avtorja in prevajalca/-ev v tuj jezik, s poudarkom na prevodih prevajalca v izbrani tuj jezik kataloga
v obdobju 2008–2011

30

3.

Predstavitev zasnove kataloga (predstavitev tipične strani, vključenost biografije avtorja, daljšega
odlomka oziroma vzorčnega prevoda, povzetkov in odlomkov iz del, odlomkov iz kritik, ilustracij in
fotografij)

35

4.

Prednost bodo imeli katalogi v angleščini, nemščini, španščini, francoščini, italijanščini, ruščini in
švedščini

5

5.

Realno finančno ovrednoten in uravnotežen projekt glede na obseg in vsebino

10

Skupno število točk

100

Izbrani bodo tisti projekti, ki bodo v postopku izbire javnega poziva ocenjeni višje.
Kriteriji javnega poziva za posamezna
področja so ovrednoteni s točkami, pri čemer je pri posameznem kriteriju navedena
najvišja možna višina točk. Najvišje možno
število prejetih točk za projekt je 100 točk,
financirani pa so lahko projekti, ki prejmejo
več kot 61 točk. Višina odobrenih sredstev
za projekt je odvisna od skupne višine prejetih točk za posamezen projekt (od 61 do
100 točk), obsega in finančne zahtevnosti projekta ter sredstev, ki so namenjena
pozivu.
8. Dokumentacija javnega poziva
Dokumentacija javnega poziva JP3–
PT–2011 obsega:
– besedilo javnega poziva JP3–
PT–2011;
– prijavne obrazce za področja poziva:
a) mobilnost (M)
– prijavni obrazec OBR1 – M z izjavami;
– prijavni obrazec OBR2 – M – vzorec
pogodbe.
b) prevodi v tuje jezike (P)
– prijavni obrazec OBR1 – P z izjavami;
– prijavni obrazec OBR2 – P – vzorec
pogodbe.
c) vzorčni prevodi (VP)
– prijavni obrazec OBR1 – VP z izjavami;
– prijavni obrazec OBR2 – VP vzorec
pogodbe.
d) promocije slovenskih avtorjev v tujini
(PT)
– prijavni obrazec OBR1 – PT z izjavami;
– prijavni obrazec OBR2 – PT vzorec
pogodbe.
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Dokumentacija javnega poziva je na voljo na spletni strani JAK: www.jakrs.si. Dokumentacijo javnega poziva JP3–PT–2011
lahko zainteresirani v roku javnega poziva
dvignejo v glavni pisarni JAK, vsak delovnik,
med 10. in 12. uro.
Prijavitelji morajo predložiti v celoti izpolnjeno naslednjo dokumentacijo poziva:
a) mobilnost (M)
– prijavni obrazec OBR1 – M z izjavami
in obveznimi prilogami;
– prijavni obrazec OBR2 – M – vzorec
pogodbe.
b) prevodi v tuje jezike (P)
– prijavni obrazec OBR1 – P z izjavami
in obveznimi prilogami;
– prijavni obrazec OBR2 – P – vzorec
pogodbe,
c) vzorčni prevodi (VP)
– prijavni obrazec OBR1 – VP z izjavami
in obveznimi prilogami;
– prijavni obrazec OBR2 – VP vzorec
pogodbe.
d) promocije slovenskih avtorjev v tujini
(PT)
– prijavni obrazec OBR1 – PT z izjavami
in obveznimi prilogami;
– prijavni obrazec OBR2 – PT vzorec
pogodbe.
9. Rok javnega poziva in način oddaje
vlog
Prijavitelji morajo vlogo, izpolnjeno v celoti, datirano, žigosano in podpisano s strani odgovorne osebe prijavitelja oziroma izpolnjeno skladno z zahtevami, predložiti na
naslov: Javna agencija za knjigo Republike
Slovenije, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana
(s pripisom: za JP3–PT–2011 in obvezno
navedbo področja – M, P, VP, PT). Na hrbtni
strani ovojnice mora biti navedba vlagatelja:
uradni naziv in naslov (sedež).
Rok za zbiranje prijav prične teči na dan
objave javnega poziva JP3–PT–2011 v Uradnem listu RS, št. 71, z dne 9. 9. 2011 in
se zaključi s porabo razpoložljivih sredstev
oziroma najkasneje z iztekom zadnjega dne
roka za oddajo prijav, ki je 10. 10. 2011.
Prijava je vložena pravočasno, če jo JAK
prejme, preden se izteče rok za vložitev prijav ali najkasneje z iztekom zadnjega dne
roka za oddajo prijav, ki je 9. 10. 2011. Prijavo je možno oddati tudi osebno na naslovu
JAK vsak delavnik, med 10. in 12. uro.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji javnega poziva JP3–PT–2011!
Nepravočasno oddane vloge bodo izločene iz nadaljnje obravnave s sklepom o zavrženju (četrti odstavek 111. člena v povezavi s 101. členom Zakona o uresničevanju
javnega interesa za kulturo – Uradni list RS,
št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10 in 20/11).
10. Način obravnavanja vlog in odločanje
o izboru
Vloge na javni poziv JP3–PT–2011 se
bodo obravnavale posamično in vsaka vloga predstavlja ločeno upravno zadevo. Vloge, prispele na javni poziv JP3–PT–2011,
bo odpirala uradna oseba JAK po vrstnem
redu njihovega prispetja na posamično področje.
Vloge neupravičenih oseb bodo izločene
iz nadaljnje obravnave s sklepom o zavrženju (četrti odstavek 111. člena v povezavi
s 101. členom Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – Uradni list RS,
št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10 in 20/11).
JAK bo prijavitelje, katerih vlogo bodo
formalno nepopolne, pozvala, da jih v roku
sedmih dni dopolnijo.

Če prijavitelji ne bodo dopolnili formalno
nepopolnih vlog v zahtevanem roku, bodo
vloge s sklepom o zavrženju izločene iz nadaljnje obravnave (četrti odstavek 111. člena
v povezavi s 101. členom Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10
in 20/11).
Pravočasne in popolne vloge ter vloge
upravičenih oseb bodo predložene v obravnavo strokovni komisiji JAK za mednarodno
promocijo slovenskega leposlovja in znanstvene publicistike. Strokovna komisija JAK
za mednarodno promocijo slovenskega leposlovja in znanstvene publicistike bo vloge ocenjevala po vrstnem redu njihovega
prispetja.
O dodelitvi sredstev bo na podlagi poročila strokovne komisije JAK za mednarodno promocijo slovenskega leposlovja in
znanstvene publicistike odločil direktor JAK
z odločbo o sofinanciranju posameznega
kulturnega projekta.
11. Dodatne informacije
Dodatne informacije so na voljo na
spletni strani JAK: www.jakrs.si ter osebno ali telefonsko, vsak delovni dan, med
10. in 12. uro, pri pristojni uslužbenki: Katji
Stergar, e-pošta: katja.stergar(at)jakrs.si,
tel. 01/369-58-27.
Javna agencija za knjigo
Republike Slovenije
Ob-4555/11
Elektro Ljubljana d.d., Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana, ki ga zastopa predsednik
uprave Andrej Ribič, matična številka:
5227992000, identifikacijska številka za
DDV: SI49977725, na podlagi statuta družbe, soglasja nadzornega sveta in na podlagi
Zakona o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 86/10), objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska
cesta 58, objavlja javno zbiranje ponudb za
prodajo nepremičnin:
– dom na Travni gori,
– dom na Prvinah,
– dom na Gorjancih,
– stanovanje, Keršičeva 11A, Trbovlje,
– stanovanje, Vodovodna c. 13, Ljub
ljana,
– zemljišče na naslovu Jamova 44, Ljub
ljana.
Rok za oddajo ponudb je do 15. novembra 2011.
Več informacij o razpisu javnega zbiranja ponudb podjetja Elektro Ljubljana, d.d.,
pridobite na spletni strani www.elekto-ljubljana.si.
Elektro Ljubljana d.d.
Ob-4524/11
Na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10),
s smiselno uporabo 35. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 34/11), Odloka o proračunu Občine Cerknica za leto 2011 (Uradni list RS, št. 23/11)
in Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Cerknica za leto 2011,
Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380
Cerknica, objavlja
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ponovno javno zbiranje ponudb
za prodajo poslovnega prostora v Bitoli
– Republika Makedonija
1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Cerknica,
Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica.
2. Predmet prodaje in izhodiščna oziroma izklicna cena
Predmet prodaje je poslovni prostor v Bitoli v Republiki Makedoniji, na naslovu C.
Niko Fundali št. 13, Bitola, ki se nahaja
v pritličju stavbe in stoji na zemljišču parc.
št. 16391, katastrska občina Bitola 3. V naravi predstavlja navedeni predmet prodaje
prazen poslovni prostor, v katerem je že
obratovala trgovina. Poslovni prostor je sestavljen iz prodajnega prostora v večkotni
obliki, pisarne, priročnega skladišča in dveh
sanitarnih prostorov. Glavni vhod je spredaj,
z ulice Niko Fundali. Skupna izmera poslovnega prostora znaša 182 m2.
Izhodiščna oziroma izklicna vrednost predmeta prodaje znaša 85.000,00 EUR.
Izhodiščna oziroma izklicna vrednost ne
vsebuje davka.
3. Način, mesto in čas oddaje ponudbe
Ponudniki naj svoje pisne ponudbe pošljejo ali oddajo v zaprti ovojnici najkasneje
do torka, 27. 9. 2011, do 11. ure, na naslov:
Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380
Cerknica, s pripisom: »Ne odpiraj! Nakup
poslovnega prostora v Bitoli«.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti izpisan
polni naslov pošiljatelja ponudbe.
Ponudbe lahko predložijo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom
Republike Slovenije in Republike Makedonije lahko postanejo lastniki nepremičnin, kar
mora preveriti vsak ponudnik zase.
Pisna ponudba mora vsebovati:
1. pravne osebe morajo k vlogi priložiti izpisek iz sodnega registra, ki ne sme
biti starejši od 30 dni, šteto do dneva, ki
je predviden za odpiranje prispelih ponudb,
samostojni podjetniki morajo priložiti izpis iz
poslovnega registra, fizične osebe pa fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta;
2. fizične osebe in samostojni podjetniki morajo v ponudbi navesti naslednje
podatke: ime in priimek, naslov stalnega
bivališča, EMŠO, davčno številko, matično
številko, številko transakcijskega računa;
3. pravne osebe: naziv in sedež, davčno številko, matično številko, številko transakcijskega računa;
4. navedbo nepremičnine, ki je predmet odkupa;
5. ponujeno ceno – pri tem lahko ponudnik navede le enako ali višjo ceno od
izhodiščne cene določene v razpisu;
6. dokazilo o plačani varščini v višini
10%, to je v znesku 8.500,00 EUR, z navedbo namena nakazila: javno zbiranje ponudb Bitola;
7. izjavo ponudnika, da se strinja
z razpisnimi pogoji, ter da mu je pravno in
dejansko stanje nepremičnine poznano.
4. Javno odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo potekalo
v torek, 27. 9. 2011, s pričetkom ob 12. uri
na Občini Cerknica, Cesta. 4. maja 53, 1380
Cerknica, I. nadstropje – sejna soba.
Predstavniki ponudnikov ali njihovih pooblaščencev se morajo v primeru prisotnosti
pri odpiranju ponudb izkazati s pooblastilom
ponudnika. Pravočasno prispele ponudbe
bo obravnavala komisija imenovana s strani
župana.
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Kot najugodnejša se bo štela ponudba,
ki bo vsebovala najvišjo ponujeno vrednost
izmed vseh popolnih ponudb. V primeru, če
je med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb, ki se nanašajo na isto nepremičnino lahko komisija za izvedbo postopka
prodaje opravi z najugodnejšimi ponudniki
dodatna pogajanja.
Odpiranje ponudb je javno.
5. Rok vezanosti ponudnikov na dano
ponudbo: ponudnik se z oddajo ponudbe
strinja, da slednja velja dva meseca od dneva prejema na Občino Cerknica.
6. Vrsta pravnega posla
Prodajna pogodba mora biti sklenjena
najkasneje v roku 15 dni po izboru najugodnejšega ponudnika.
Nepremičnina bo prodana po načelu videno-kupljeno, zato morebitne reklamacije
po sklenitvi prodajnih pogodb ne bodo upoštevane.
7. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se plača najkasneje 30 dni po
sklenitvi prodajne pogodbe oziroma izstavitvi računa na transakcijski račun Občine Cerknica odprt pri UJP Postojna, številka 01213-0100002563, sicer se šteje, da
je izbrani ponudnik od nakupa odstopil. Neupoštevanje pogodbenih rokov plačila s strani
kupca, je torej razlog za takojšnjo razvezo
prodajne pogodbe, ob kateri si Občina Cerknica obdrži vplačano varščino.
Plačilo celotne kupnine v roku, ki je določen s tem razpisom, je bistvena sestavina
pravnega posla.
Davek na promet nepremičnin ni vključen v ceno. Morebitno plačilo navedenega
davka je pristojnemu makedonskem državnemu organu dolžan plačati kupec.
Kupljena nepremičnina bo kupcu izročena v last in posest po plačilu celotne kupnine. Vpis v zemljiško knjigo se opravi na
podlagi zemljiškoknjižnega dovolila, ki bo
izdano s strani prodajalca, najkasneje v roku
5 dni po plačilu celotne kupnine.
8. Višina varščine
Ponudbi je potrebno priložiti potrdilo
o plačani varščini v višini 10% ponujene
cene, to je 8.500,00 EUR, na račun Občine Cerknica, odprt pri UJP Postojna, številka 01213-0100002563, z navedbo namena nakazila: javno zbiranje ponudb Bitola.
Uspelemu ponudniku se bo vplačana
varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo
brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po javnem odpiranju ponudb.
9. Drugi pogoji in ostale podrobnejše informacije v zvezi z javnim zbiranjem ponudb
in o ogledu predmeta zbiranja ponudb:
1. Vsak ponudnik mora plačati varščino v višini, ki je navedena v osmi točki
tega razpisa in jo nakazati na UJP Postojna
01213-0100002563, do vključno ponedeljka, 26. 9. 2011.
2. Ponudnik lahko ponudbo za nakup predmeta prodaje umakne ali jo dopolni
do roka za sprejem ponudbe, ki je določen
v javnem razpisu. V primeru umika ponudbe po datumu in uri odpiranja, se plačana
garancija za resnost (varščina) ponudbe ne
vrne.
3. Ponudba, ki bo prispela po razpisanem roku (nepravočasna ponudba), ali
pravočasne, vendar nepopolne ponudbe,
komisija za izvedbo postopka prodaje izloči
in o tem obvesti ponudnika. Ne glede na
to določilo komisija za izvedbo postopka
pozove ponudnika, ki je oddal pravočasno
vendar nepopolno ponudbo, k dopolnitvi po-
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nudbe, če ponudba vsebuje vse elemente
ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. Rok za dopolnitev te ponudbe je pet dni
po prejemu poziva za dopolnitev.
4. O izbiri najugodnejšega ponudnika
ali ponudnikov se obvesti vse ponudnike, ki
so sodelovali na javnem razpisu najkasneje
v roku petnajst dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.
5. Izbrani ponudnik je dolžan skleniti
prodajno pogodbo najpozneje v 15 dneh po
opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika oziroma po preteku roka za uveljavitev predkupne pravice. Če najugodnejši
ponudnik ne sklene pogodbe najpozneje
v 15 dneh, lahko prodajalec podaljša rok
za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot
15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če
najugodnejši ponudnik ne podpiše pogodbe
niti v podaljšanem roku, prodajalec zadrži
njegovo varščino.
6. Občina Cerknica si pridržuje pravico, da po pregledu in ocenitvi ponudb ne
sklene prodajne pogodbe z nobenim ponudnikom oziroma do roka za sklenitev pravnega posla postopek ustavi, pri čemer se
ponudnikom v roku 5 dni po taki odločitvi
vrne plačana varščina brez obresti.
7. Pogoji iz tega razpisa so sestavni
del prodajne pogodbe.
8. Stroške priprave prodajne pogodbe in stroške notarskih storitev plača prodajalec, morebitne stroške davka na dodano vrednost oziroma davka na promet
nepremičnin in stroške, ki nastanejo v zvezi
s predlogom za vknjižbo lastninske pravice
v zemljiško knjigo, plača kupec.
10. Kupec je dolžan celotni znesek kupnine plačati v najkasneje 30 dni po sklenitvi prodajne pogodbe oziroma izstavitvi
računa na transakcijski račun UJP Postojna
01213-0100002563, sicer se šteje, da je
izbrani ponudnik od nakupa odstopil. Neupoštevanje pogodbenih rokov plačila s strani
kupca je torej razlog za takojšnjo razvezo
prodajne pogodbe, ob kateri si Občina Cerknica obdrži vplačano varščino.
11. Informacije o predmetu prodaje in
morebitne druge dodatne informacije lahko
zainteresirani dobijo na sedežu Občine Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica ali
na tel. 01/70-90-610 in 01/70-90-616, vsak
delovni dan. Kontaktna oseba: Olga Smodila. E-mail: olga.smodila@cerknica.si.
Občina Cerknica
Št. 478-895/2011
Ob-4525/11
Občina Grad, Grad 172, 9264 Grad, na
podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 34/11) objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Grad, Grad 172, 9264
Grad, tel. 02/551-88-84, faks: 02/551-88-86,
e-pošta: tajnistvo@obcina-grad.si.
2. Opis predmeta prodaje:
A) Stanovanjska stavba na naslovu Dolnji Slaveči 83 s pripadajočim zemljiščem
v skupni izmeri 18.592,00 m2. Sestavljajo
jo zemljišča: parc. št. 345/1, stanovanjska
stavba, gospodarsko poslopje in dvorišče,
v izmeri 1.016 m2; parc. št. 345/2, sadovnjak, v izmeri 847,00 m2; parc. št. 342, njiva,

v izmeri 2.137,00 m2; parc. št. 346, njiva,
v izmeri 1.458,00 m2; parc. št. 347, sadovnjak, v izmeri 1.591,00 m2; parc. št. 348,
njiva, v izmeri 1.483,00 m2; parc. št. 358,
sadovnjak, v izmeri 883,00 m2; parc. št. 378,
njiva, v izmeri 5.267,00 m2; vse k.o. Dolnji Slaveči, pripisane pri vl. št. 76 in parc.
št. 1136, gozd, v izmeri 3.271,00 m2; parc.
št. 1213, gozd, v izmeri 425,00 m2; parc.
št. 1214, gozd, v izmeri 470,00 m2; vse k.o.
Grad, pripisane pri vl. št. 263. Nepremičnina
se prodaja kot zaključena celota – izklicna
cena 13.200,00 EUR.
B) Stanovanjska stavba na naslovu Vidonci 4 s pripadajočim zemljiščem
v skupni izmeri 2.112,00 m2. Sestavljata jo parc. št. 1933, stanovanjska stavba,
gospodarsko poslopje in dvorišče, v izmeri
882,00 m2; in parc. št. 1934, sadovnjak,
v izmeri 1.230,00 m2; obe k.o. Vidonci, pripisane pri vl. št. 341. Nepremičnina se prodaja kot zaključena celota – izklicna cena
18.400,00 EUR.
C) Stanovanjska stavba na naslovu
Grad 4 s pripadajočim zemljiščem v skupni
izmeri 28.557,00 m2. Sestavljajo jo zemljišča: parc. št. 2019, stanovanjska stavba,
gospodarsko poslopje in dvorišče, v izmeri
1.296,00 m2; parc. št. 1928, gozd, v izmeri
866,00 m2; parc. št. 1960, travnik, v izmeri
2.897,00 m2; parc. št. 1963, travnik, v izmeri
2.496,00 m2; parc. št. 2017, travnik, v izmeri
3.452,00 m2; parc. št. 2018, travnik, v izmeri 5.422,00 m2; par. št. 2020, sadovnjak,
v izmeri 507,00 m2; parc. št. 2021, travnik,
v izmeri 728,00 m2; parc. št. 2022, gozd,
v izmeri 4.137,00 m2; vse k.o. Grad, pripisane pri vl. št. 4 in parc. št. 69, njiva, v izmeri
2.800,00 m2; parc. št. 1521, gozd, v izmeri
3.956,00 m2; obe k.o. Radovci, pripisane
pri vl. št. 124. Izklicna cena za zaključeno celoto je 23.685,27 EUR. Če ponudnik
poda ceno za posamezno parcelo, znaša
izklicna cena za pozidano stavbno zemljišče 10,00 EUR/m2, za njivo 0,56 EUR/m2,
za travnik/sadovnjak 0,40 EUR/m2 in gozd
0,33 EUR/m2.
3. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
javnega zbiranja ponudb: prodaja navedenih nepremičnin.
Ponudnik mora ponudbi za nakup navedene nepremičnine priložiti potrdilo o vplačani varščini v višini 10% izklice cene.
4. Ponudba za nakup nepremičnin mora
vsebovati:
– ime in priimek oziroma firmo kupca ter
naslov stalnega prebivališča oziroma sedež
ponudnika;
– navedbo nepremičnine, ki se kupuje
kot celota ali posamezna parcela;
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
izklicne;
– dokazilo o plačani varščini, s priloženo
celotno številko računa za primer vračila
varščine;
– potrdilo o državljanstvu, kopijo osebnega dokumenta in kopijo davčne številke
(fizične osebe);
– izpisek iz poslovnega registra (samostojni podjetniki posamezniki), ki ne sme biti
starejši od 30 dni;
– izpis iz sodnega registra, ki ne sme biti
starejši od 30 dni (pravne osebe);
– pooblastilo, overjeno pri notarju,
v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu;
– izjavo o sprejemanju pogojev razpisa.
5. Ponudnik lahko ponudbo za nakup
nepremičnine umakne ali dopolni do roka
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za sprejem ponudb, ki je določen v razpisu.
V primeru umika ponudbe po roku se varščina ne vrne.
6. Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je, ob izpolnjevanju vseh razpisanih
pogojev, najvišja ponujena cena.
7. Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe:
a) nakup po načelu videno-kupljeno;
b) na razpisu lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe, ki plačajo varščino v višini
10% izklicne cene določene v 2. točki, to je
1.320,00 EUR za nepremičnine pod zap. št. A,
1.840,00 EUR za nepremičnine pod zap. št.
B in 2.368,53 EUR za nepremičnine pod zap.
št. C kolikor se kupujejo kot celota oziroma
če se kupujejo po posameznih parcelah
v primeru pozidanega stavbnega zemljišča
1,00 EUR/m2, v primeru njive 0,06 EUR/m2,
travnika/sadovnjaka 0,04 EUR/m2 in gozda
0,03 EUR/m2 na transakcijski račun Občine
Grad, št. 01358-0100012433. Plačana varščina bo izbranemu ponudniku vračunana
v ceno, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena
brez obresti v roku 30 dni od dneva izbire
najugodnejšega ponudnika;
c) vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni s sklepom o izbiri najkasneje v roku
15 dni po nejavnem odpiranju ponudb;
d) uspešni ponudnik mora v 15 dneh od
prejema sklepa o izbiri in poziva k podpisu
pogodbe skleniti prodajno pogodbo;
e) celotno kupnino mora kupec poravnati
v roku 15 dni od sklenitve pogodbe – plačilo
kupnine v roku je bistvena sestavina pravnega posla;
f) če kupec v določenem roku ne podpiše
pogodbe, varščina zapade v korist Občine
Grad in velja, da je kupec odstopil od pogodbe;
g) uspeli ponudnik oziroma kupec plača
poleg kupnine tudi davčne dajatve, stroške
notarskih storitev in stroške vpisa v zemljiško knjigo. Kupec pridobi lastninsko pravico
na nepremičnini po plačilu celotne kupnine.
8. Objava javne ponudbe ne zavezuje
prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil kupoprodajno pogodbo za
nepremičnine, ki so predmet tega razpisa.
Prodajalec si pridržuje pravico, da brez obrazložitve in brez kakršnekoli odškodninske
odgovornosti začeti postopek javnega zbiranja ponudb do sklenitve pogodbe kadarkoli
ustavi, pri čemer se ponudnikom povrnejo
stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.
9. Ponudniki lahko ponudbe podajo na
obrazcih, ki so objavljeni na spletni strani
Občine Grad ali pa jih dvignejo v sprejemni pisarni Občine Grad v času uradnih
ur. Ponudba bo štela za pravočasno, če
bo prispela najkasneje do 19. 9. 2011 do
12. ure na naslov: Občina Grad, Grad 172,
9264 Grad. Svojo ponudbo morajo ponudniki predložiti v zaprti kuverti, z oznako »Ne
odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine
pod zaporedno številko ___« (vpisati zap.
št. nepremičnin: A, B ali C, na katere se
nanaša ponudba). Na hrbtni strani ovojnice
mora biti označen polni naslov pošiljatelja.
10. Ponudniki so vezani na oddano ponudbo. Rok vezanosti na ponudbo: do dneva sklenitve prodajne pogodbe z izbranim
ponudnikom.
11. Prispele ponudbe bo odprla in ocenila komisija v 15 dneh od dneva, ko je
potekel rok za zbiranje ponudb. Odpiranje
ponudb ne bo javno.
12. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bo komisija upoštevala kot kriterij višino po-

nujene kupnine. Najugodnejši bo ponudnik
z najvišjo ponujeno ceno.
V primeru, da je podanih več najugodnejših ponudb z enako najvišjo ponudbeno
ceno, bo prodajalec izvedel dodatna pogajanja.
13. Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih
ponudb, bodo pozvani k dopolnitvi, če njihova ponudba vsebuje vse elemente ponudbe,
ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. Kolikor
ponudba v roku 5 dni od prejema poziva za
dopolnitev ne bo dopolnjena, je prodajalec
ne bo upošteval. Nepravočasnih ponudb
prodajalec ne bo upošteval.
14. Za morebitne podrobnejše podatke
v zvezi z izvedbo javnega zbiranja ponudb
se obrnite na Lidijo Krpič, Občina Grad,
Grad 172, 9264 Grad, tel. 02/551-88-84,
e-pošta: lidija.krpic@obcina-grad.si.
15. Ogled nepremičnin je možen na podlagi predhodne najave.
Občina Grad
Št. 478-37/2011-17
Ob-4526/11
Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A,
Logatec, v skladu z Zakonom o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10)
in Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 84/07, 94/07, 100/09 in 49/10),
razpisuje
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Predmet prodaje so:
a) Stanovanje št. 13, na naslovu Rovte
89 A, v velikosti 63,50 m2, številka stavbe
576, stoječe na parceli št. 3/3, stavbišče
298 m2 in parc. št. 2/14, stavbišče 36 m2,
obe k.o. Rovte.
Izklicna cena za stanovanje je
55.493,00 EUR.
Davek na promet nepremičnin in strošek
overitve pogodbe pri notarju plača prodajalka, vpis spremembe lastništva nepremičnine v zemljiško knjigo plača kupec.
b) Nezazidana stavbna zemljišča na začetku naselja v Grčarevcu:
– parc. št. 151/21, travnik, v izmeri
741 m2,
– parc. št. 151/23, pašnik, v izmeri
576 m2 in travnik, v izmeri 283 m2,
– parc. št. 151/24, travnik, v izmeri
270 m2 in pašnik, v izmeri 520 m2,
– parc. št. 151/25, travnik, v izmeri
378 m2 in pašnik, v izmeri 601 m2,
– parc. št. 151/26, travnik, v izmeri
819 m2,
– parc. št. 151/27, travnik, v izmeri
772 m2,
– parc. št. 151/28, travnik, v izmeri
798 m2,
– parc. št. 151/29, travnik, v izmeri
777 m2,
– parc. št. 151/30, travnik, v izmeri
808 m2,
– parc. št. 151/31, travnik, v izmeri
968 m2, vse k.o. Grčarevec.
Namenska raba zemljišč je v veljavnih
prostorskih aktih trenutno opredeljena kot
površine za objekte za začasno bivanje.
Občina Logatec je v zadnji fazi sprejema
novega prostorskega akta, v katerem pa
so predmetna zemljišča opredeljena kot površine za stanovanja – površine podeželskega naselja.
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Gradbene parcele se prodajajo neporavnane, komunalna oprema bo zagotovljena
v roku enega leta od podpisa pogodbe pri
notarju.
Izklicna cena za komunalno opremljeno zemljišče je 60,00 EUR za m2 oziroma
72,00 EUR za m2 z vključenim 20% DDV.
Strošek overitve pogodbe pri notarju plača prodajalka, vpis spremembe lastništva
nepremičnine v zemljiško knjigo plača kupec.
2. Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe:
a) nakup po načelu ogledano-kupljeno,
kasnejših reklamacij ne bomo upoštevali;
b) pogodba bo sklenjena z izbranim ponudnikom v petnajstih dneh po končani izbiri, v primeru da se izbrani ponudnik v petnajstih dneh od poziva k podpisu pogodbe ne
odzove, se šteje, da je od pogodbe odstopil,
zaradi česar mu zapade varščina v korist
prodajalke;
c) rok plačila kupnine je 30 dni po podpisu pogodbe ali obročno z zavarovanjem
z bančno garancijo na prvi poziv. Plačilo
kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe;
d) ponudba vseh ponudnikov je veljavna
90 dni od odpiranja ponudb;
e) v primeru prejetih več najugodnejših
ponudnikov bo z vsemi najugodnejšimi ponudniki opravljeno dodatno pogajanje z namenom doseči večjo ponujeno ceno;
f) prenos lastništva nad predmetom prodaje se opravi po plačilu celotne kupnine in
drugih obveznosti kupca;
g) ta razpis ne zavezuje prodajalca, da
bo z najugodnejšem ali katerimkoli ponudnikom sklenil pogodbo za prodajo nepremičnine iz tega razpisa oziroma lahko začeti
postopek do sklenitve pogodbe ustavi;
h) ponudba za nakup nepremičnine mora
vsebovati predvsem naslednje elemente:
– ime oziroma firmo kupca, točen naslov
in opis njegove dejavnosti;
– ponujeno ceno za nepremičnino, ki ne
sme biti nižja od izklicne cene;
– izpisek iz sodnega oziroma drugega
registra za pravno osebo, ki ne sme biti starejši od 30 dni;
– način in rok plačila ter način zavarovanja plačila;
– dokazilo o plačani varščini.
3. Pogoji za sodelovanje in postopek
prodaje na javnem razpisu
Na razpisu lahko sodelujejo domače
pravne in fizične osebe, ki plačajo varščino
v višini 10% od izklicne cene na podračun
št. 01264 – 0100001228, odprt pri Upravi za
javna plačila Republike Slovenije.
Najboljšemu ponudniku bo varščina
brezobrestno všteta v kupnino. Ostalim ponudnikom bo varščina brezobrestno vrnjena
v roku 30 dni po končanem izboru najugodnejšega ponudnika.
Pisne ponudbe z dokazili je potrebno
osebno oddati ali poslati s priporočeno
pošiljko s povratnico do 15. 9. 2011, do
10. ure, na naslov: Občina Logatec, Tržaška
cesta 50 A, Logatec, s pripisom »Javni razpis nepremičnine – Ne odpiraj!«.
Javno odpiranje ponudb bo 15. 9. 2011,
ob 11. uri, v sejni sobi Občine Logatec, Tržaška cesta 50 A, Logatec.
Dodatne informacije lahko dobite pri Občinskem uradu Občine Logatec, Tržaška cesta 50 A, Logatec ali na
tel. 01/759-06-18.
Občina Logatec
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Ob-4537/11
Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj,
objavlja na podlagi 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11)
in sklepa Mestnega sveta Mestne občine
Ptuj, št. 3523-27/2011, dne 20. 6. 2011
javno zbiranje ponudb
za prodajo stvarnega premoženja
v lasti Mestne občine Ptuj
1. Naziv in sedež organizatorja: Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj,
matična številka: 5883598000, ID za DDV:
SI85675237.
2. Predmet prodaje in izklicna cena:
2.1. Stanovanje, posamezni del št. 304
v stavbi 169, k.o. Krčevina pri Ptuju (ID
5498846), v izmeri 78,08 m2, v stanovanjskem bloku na Volkmerjevi cesti 30, Ptuj,
ki stoji na parc. št. 566/16, k.o. Krčevina
pri Ptuju. Stanovanje je zasedeno z najemnikom.
Izhodiščna vrednost nepremične je
75.063,00 EUR.
3. Pogoji prodaje:
3.1. Nepremičnine bodo prodane najugodnejšemu ponudniku.
3.2. Nepremičnine se prodajajo po načelu »videno - kupljeno«. Nepremičnina se
prodaja kot celota. Kupec kupuje nepremičnino v stanju, kakšno je in ne more uveljavljati večjih pravic, kot jih je imel lastnik.
3.3. Izbrani ponudnik bo moral skleniti
prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika.
Ponudba mora veljati še 45 dni od roka odpiranja ponudb. Če najugodnejši ponudnik ne
sklene pogodbe v roku 15 dni, se mu lahko
rok za sklenitev pogodbe podaljša, vendar ne
več kot 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino.
Če najugodnejši ponudnik ne podpiše pogodbe niti v podaljšanem roku, se bo štelo, da je
od nakupa odstopil in ima Mestna občina Ptuj
pravico zadržati vplačano varščino.
3.4. Plačilo kupnine se opravi v roku
30 dni od izstavitve računa. Plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina pogodbe.
Kolikor kupec ne plača kupnine prodajalec
zadrži varščino. Zemljiškoknjižno dovolilo
za vpis lastninske pravice na nepremičnini
v zemljiško knjigo prodajalec izroči po prejemu celotne kupnine.
3.5. Kupec nepremičnin, ki je predmet
javnega zbiranja ponudb, je dolžan poleg
kupnine plačati še davek na promet nepremičnin. Kupec je poleg kupnine dolžan plačati še stroške vknjižbe lastninske pravice
na svoje ime in v svojo korist v zemljiški
knjigi pristojnega sodišča.
4. Pogoji udeležbe v postopku:
4.1. Ponudnik je dolžan plačati varščino
v višini 10% ponujene cene nepremičnine,
ki jo je potrebno plačati na transakcijski račun Mestne občine Ptuj pri Banki Slovenije, številka 01296-0100016538. Plačana
varščina se izbranemu ponudniku vračuna
v kupnino, ostalim pa se brezobrestno vrne
v roku 8 dni od dneva izbire najugodnejšega
ponudnika.
4.2. Pisna ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku: ime in priimek
fizične osebe oziroma ime pravne osebe,
naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko, davčno številko oziroma ID za
DDV, številko transakcijskega računa, naziv
in naslov banke, telefonsko številko,
– navedbo nepremičnine, na katero se
ponudba nanaša,
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– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
objavljene izhodiščne vrednosti,
– kopijo osebnega dokumenta (fizične
osebe),
– izpisek iz poslovnega registra (samostojni podjetniki posamezniki), ne starejši
od 30 dni,
– izpisek iz sodnega registra (pravne
osebe) oziroma izpisek iz registra društev
pri upravni enoti (društvo), ne starejši od
30 dni,
– pooblastilo, če se ponudba oddaja po
pooblaščeni osebi,
– potrdilo o plačilu varščine,
– pisno izjavo, da se s pogoji javnega
razpisa strinjajo,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo do
90 dni od dneva, ko poteče rok za oddajo
ponudbe.
4.3. Rok za oddajo ponudb je do vključno
26. 9. 2011, do vključno 12. ure.
Ponudbe z dokazili prinesejo ponudniki osebno v zapečateni pisemski ovojnici
na naslov Mestna občina Ptuj, Oddelek za
gospodarske javne službe, investicije, kakovost in gospodarstvo, Mestni trg 1, 2250
Ptuj ali jih pošljejo priporočeno pri čemer se
šteje, da je ponudba prispela pravočasno,
če prispe v sprejemno pisarno naročnika
do datuma in ure določenega za oddajo
ponudb.
Ponudbe morajo imeti obvezno oznako
na ovojnici »Ponudba za nakup nepremičnine – ne odpiraj«. Na zadnji strani ovojnice
mora biti obvezno naveden naziv in naslov
ponudnika.
5. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
5.1. Javno odpiranje ponudb bo dne 28. 9.
2011 ob 10. uri v sobi št. 28/2 na Mestni
občini Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj. Predstavniki
ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti
pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma pisnim pooblastilom ponudnika. Nepravočasne ponudbe, ali pravočasne, vendar nepopolne ponudbe, komisija
izloči in o tem obvesti ponudnika.
5.2. Ponudniki, ki bodo ponudili enako visoko kupnino, bodo pozvani na pogajanja.
5.3. Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ponujeno ceno, je izključena. Mestna občina
Ptuj lahko kadarkoli ustavi začeti postopek
do sklenitve pravnega posla, pri čemer se
ponudnikom varščina vrne.
6. Dodatne informacije: vsa pojasnila
v zvezi z javnim zbiranjem ponudb dobijo interesenti na Mestni občini Ptuj, Mestni trg 1,
2250 Ptuj, soba št. 26, tel. 02/748-29-66 –
kontaktna oseba: Asja Stropnik.
Mestna občina Ptuj
Št. 35204-0012/2009(132)
Ob-4561/11
Občina Slovenske Konjice, Stari trg
29, Slovenske Konjice, na podlagi Zakona
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 86/10), Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 34/11) ter Načrta
razpolaganja z nepremičnim premoženjem
z dne 5. 1. 2011, objavlja naslednjo
javno ponudbo
o prodaji stanovanjskih prostorov
in garaž na Celjski 6,
Slovenske Konjice
Prodajajo se stanovanjski prostori št. 3.E,
v skupni izmeri 67,29 m2, k.o. 1115 – Slovenske Konjice, ID znak stanovanja 1115-810-3,

nestanovanjski prostori, št. 5.E, v skupni
izmeri 106,78 m2, k.o. 1115 – Slovenske
Konjice, ID znak 1115-810-5, na Celjski 6,
v Slovenskih Konjicah ter tri garaže – drvarnice, v skupni izmeri 46 m2, stoječe na
parc. št. 1813/3, 1813/4 in 1813/5, vse k.o.
Slovenske Konjice. Vrednost vseh navedenih nepremičnin po cenitvi z dne 1. 8. 2011
znaša skupaj 17.627,68 EUR.
Pogoji javne ponudbe:
1. Navedene nepremičnine se nahajajo
na Celjski 6 v Slovenskih Konjicah za katere
je obstajalo najemno razmerje. Zaradi smrti
najemnika dne 20. 8. 2011 in zaradi podaje
vloge za odkup za časa življenja ima prednostno pravico ob istih pogojih, njegov zakoniti dedič.
2. Plačilo se izvede v enkratnem znesku
v 8 dneh po overovitvi pogodbe.
3. Vse stroške v zvezi s pogodbo nosi
ponudnik oziroma kupec.
4. Občina Slovenske Konjice si pridržuje
pravico, da ne izbere nobene ponudbe.
5. Ponudbe se lahko oddajo v zapečateni kuverti v roku 15 dni po javni objavi,
na naslov Občina Slovenske Konjice, Stari
trg 29, Slovenske Konjice, s pripisom »Ne
odpiraj – Javna ponudba za prodajo prostorov na Celjski 6 v Slovenskih Konjicah«.
6. Komisija pri Občini Slovenske Konjice
bo vse prispele ponudbe odprla v roku 8 dni
po oddaji in v roku 3 dni po odpiranju obvestila vse ponudnike.
7. Podrobnejše informacije o javni ponudbi lahko dobite na Občini Slovenske Konjice, pri Zdenku Plankl, na tel. 757-33-73.
Občina Slovenske Konjice
Št. 711-0011/2011
Ob-4579/11
Na podlagi 31. člena Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in
55. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 34/11) Občina Rogatec
objavlja
namero
o ustanovitvi služnosti
in javno zbiranje ponudb
za postavitev sončne elektrarne
na strehi Osnovne šole Rogatec
in športne dvorane Rogatec
1. Organizator javnega zbiranja ponudb: Občina Rogatec, Pot k ribniku 4,
3252 Rogatec, tel. 03/81-21-000, faks
03/81-21-012, elektronski naslov: obcina.rogatec@siol.net.
2. Opis predmeta služnosti
Predmet služnosti: postavitev sončne
elektrarne na strehi Osnovne šole Rogatec (dimenzije 28 m x 82 m, naklona 10°,
usmerjenost naklona sever) in na strehi
športne dvorane Rogatec (ravna streha, dimenzije 38 m x 48 m).
Služnost obsega pravico:
– zgraditi sončno elektrarno na objektih
oziroma strehah zgoraj navedenih objektov
in izvedbo napeljave kablov in drugih instalacij potrebnih za obratovanje navedenega
objekta,
– vzdrževati objekt – sončno elektrarno
v skladu s tehničnimi zahtevami in razvojem
na področju fotovoltaike,
– dostopa do nepremičnine in prehoda
preko nje zaradi vzdrževanja in obratovanja
objekta in naprave.
Služnost se ustanavlja za dobo 25 let od
sklenitve pogodbe.
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3. Vrsta pravnega posla:
Z uspelim ponudnikom bo naročnik sklenil služnostno pogodbo za obdobje 25 let, in
sicer najkasneje v roku 15 dni po zaključku
postopka javnega zbiranja ponudb. V pogodbi se ponudnik zaveže, da bo:
– nosil vse stroške v zvezi z izgradnjo in
vzdrževanjem sončne elektrarne na objektih, ki sta predmet služnosti,
– zaradi izgradnje ali obratovanja sončne elektrarne na svoje stroške nemudoma
odpravil nepravilnosti ali poškodbe kritine
na objektih,
– pridobil vsa upravna dovoljenja, ki so
potrebna za izgradnjo sončne elektrarne,
– po preteku služnostnega obdobja
vzpostavil na strešnih površinah objektov
prvotno stanje, v primeru, da se služnost
ne podaljša,
– med izvajanjem del za postavitev sončne elektrarne upošteval in izvajal vse potrebne ukrepe varstva pri delu in varstva pred
požarom, na svoje stroške zavaroval izvedbo del in gradbišče in izročil lastniku nepremičnine kopijo zavarovalne police,
– objekt na strešnih površinah izvedel
tako, da bo omogočal najugodnejši izplen
investicije in njene donosnosti,
– nosil vse stroške v zvezi s sklenitvijo
služnostne pogodbe in vpisom v zemljiško
knjigo.
Ponudnik se bo s podpisom pogodbe
zavezal, da bo s postopki pridobitve ustreznih dovoljenj pričel takoj ter, da bo glede na
upoštevane roke postavil sončno elektrarno
najkasneje do konca novembra 2011.
Navedeni elementi služnostne pogodbe predstavljajo hkrati pogoje javnega razpisa.
4. Pogoji za udeležbo v postopku zbiranja ponudb
Na razpisu lahko sodelujejo fizične ali
pravne osebe pod pogojem, da so državljani
Republike Slovenije ali druge države članice
Evropske unije oziroma imajo sedež v državi članici Evropske unije in v zadnjih šestih
mesecih niso imele blokiranega transakcijskega računa.
Ponudba mora vsebovati naslednje:
– podatke o ponudniku (ime, priimek, firmo, naslov oziroma sedež podjetja, EMŠO
ali matično številko, davčno številko);
– dokazilo v zvezi z ekonomsko in finančno sposobnostjo postavitve sončne
elektrarne: bilanca stanja in uspeha na dan
31. 12. 2010;
– potrdilo poslovne banke, iz katerega je
razvidno, da v zadnjih šestih mesecih noben
od ponudnikovih odprtih transakcijskih računov ni bil blokiran;
– variante finančnih projekcij, prihodkov
in stroškov za postavitev sončne elektrarne,
z opredeljenim letnim zneskom nadomestila za služnostno pravico uporabe strešnih
površin;
– potrdilo o državljanstvu oziroma kopijo
osebnega dokumenta za fizične osebe, izpis
iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od
30 dni, za pravne osebe;
– pisno izjavo o sprejemanju pogojev
ponudbe;
– pisno izjavo o veljavnosti ponudbe še
najmanj 45 dni po preteku roka za odpiranje
ponudb;
– izpolnjen in parafiran osnutek pogodbe
o ustanovitvi služnosti za postavitev sončne
elektrarne na strešnih površinah objektov iz
prve točke tega razpisa.

5. Merilo za izbor: merilo za izbor je najugodnejša ponudba v smislu ponujenega
najvišjega enkratnega nadomestila za služnost uporabe strešnih površin navedenih
objektov, za obdobje 25 let.
6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
Ponudbe je potrebno posredovati najkasneje do 26. septembra 2011, do 10. ure, in
sicer jih lahko ponudniki oddajo osebno ali
pošljejo po pošti v zaprti ovojnici s pripisom
»Ne odpiraj – ponudba za postavitev sončne elektrarne«, na naslov: Občina Rogatec,
Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec.
Ponudbe, prispele po razpisnem roku se
kot nepravočasne ne upoštevajo ter neodprte vrnejo pošiljatelju. Ponudnik, ki bo oddal
nepopolno ponudbo bo pozvan k dopolnitvi,
če bo ugotovljeno, da ponudba vsebuje bistvene elemente. Rok za dopolnitev ponudbe je pet dni po prejemu poziva za dopolnitev ponudbe.
Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega
ponudnika obveščeni pisno v roku 15 dni
po izbiri.
7. Kraj in čas odpiranja ponudb: odpiranje ponudb je javno. Izvedla ga bo komisija,
imenovana s strani župana, dne 26. septembra 2011, ob 11. uri, v sejni sobi Občine
Rogatec, Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec.
8. Ostale informacije
Vse dodatne informacije o pogojih iz javnega razpisa in natančnejše podatke o nepremičninah, ki so predmet javnega razpisa,
lahko ponudniki dobijo na tel. 03/81-21-020
(Nataša Lavrič) ali na elektronskem naslovu: obcina.rogatec.natasa @siol.net. Ogled
nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru. Besedilo javnega razpisa, vključno
s prilogami za sestavo ponudbe, je objavljeno na spletnih straneh Občine Rogatec:
www.rogatec.net.
Občina Rogatec si pridržuje pravico, da
z nobenim ponudnikom ne sklene pogodbe.
Župan lahko začeti postopek kadarkoli do
sklenitve pravnega posla ustavi, ne da bi
za to navedel razloge in brez odškodninske
odgovornosti. Občina Rogatec ima v skladu
s predpisi o razpolaganju s stvarnim premoženjem pravico, da po prejemu več ponudb
s ponudniki izvede postopek pogajanj.
Občina Rogatec
Št. 84/011
Ob-4528/11
Na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10),
35. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 34/11), sklepa sveta Krajevne skupnosti,
številka: 7, z dne 9. 9. 2011, Krajevna skupnost Železniki, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo stanovanja
1. Organizator javnega zbiranja ponudb:
Krajevna skupnost Železniki, Trnje 39, 4228
Železniki.
2. Lastnik nepremičnine: Krajevna skupnost Železniki, Trnje39, 4228 Železniki.
3. Predmet in opis predmeta prodaje
Stvarno premoženje, ki je predmet prodaje, je enosobno stanovanje s kabinetom
P/1 in kletjo K/1 na naslovu Na Kresu 18,
Železniki. Stanovanje se nahaja v pritličju
večstanovanjske stavbe na naslovu Na
Kresu 18, Železniki, ki je bila zgrajena leta
1971. Neto površina stanovanja je 52,20 m2,
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s kletjo v površini 2,20 m2. Koristna površina stanovanja je 52,40 m2 in obsega: sobo
v površini 7,85 m2, sobo v površini 11,65 m2,
kuhinjo v površini 18,70 m2, kopalnico z WC
v površini 6,10 m2, predsobo v površini
7,00 m2 in klet v površini 1,10 m2. Stanovanje je bilo pred kratkim obnovljeno.
Stanovanje je priključeno na vodovodno,
električno, telefonsko, kanalizacijsko omrežje in na daljinsko ogrevanje.
Stanovanje je prazno.
Stanovanje je, kot posamezni del stavbe
(v etažni lastnini) vpisano v zemljiško knjigo,
ID znak: 2062-219-1, ID osnovnega položaja: 9591801.
4. Izklicna cena: 53.500,00 EUR.
Poleg kupnine je kupec dolžan plačati
še davek na promet nepremičnin, stroške
overitve podpisa in stroške vpisa lastninske
pravice v zemljiško knjigo.
5. Vrsta pravnega posla: prodaja, po načelu videno-kupljeno.
6. Varščina: ponudniki so dolžni položiti
varščino, kot garancijo za resnost ponudbe.
Varščina znaša 10% od izklicne cene, določene v 4. točki. Varščino so dolžni ponudniki vplačati na TRR: Krajevne skupnosti
Železniki št. 01346-6450866085, ki se vodi
pri UJP Kranj, sklic: 720001-1, s pripisom
»varščina za nakup stanovanja«. Vplačana varščina bo izbranemu ponudniku brezobrestno vračunana v vrednost pogodbe,
neuspelim ponudnikom pa bo brezobrestno
vrnjena v roku 8 dni od dneva sklenitve pogodbe z izbranim ponudnikom.
7. Oblika in pogoji predložitve ponudbe
Ponudba mora biti predložena v pisni
obliki.
Ponudba mora vsebovati:
a) podatke o ponudniku: ime/firmo ponudnika, naslov/sedež, davčno številko,
EMŠO/matično številko, telefonsko št. in
e-poštni naslov kontaktne osebe, številko
transakcijskega računa ter naziv in naslov
banke za vračilo vplačane varščine
b) ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
izklicne cene v 4. točki tega razpisa (ponudba, ki bo vsebovala nižjo ceno od izklicne,
bo kot nepravilna zavrnjena)
c) dokazilo o plačani varščini
d) dokazilo, da ima ponudnik pravico
pridobiti lastninsko pravico na nepremičnini
v Republiki Sloveniji (kopija osebne izkaznice ali potnega lista ter davčna številka
za fizične osebe oziroma izpisek iz sodnega/poslovnega registra in davčno številko za
pravne osebe)
e) izjavo, da ponudnik sprejema pogoje
razpisa
f) izjava ponudnika, da ponudba velja
najmanj do 3. 11. 2011.
Celotna ponudba in vsi priloženi dokumenti morajo biti v slovenskem jeziku ali
v uradnem prevodu v slovenski jezik, overjenem po sodnem tolmaču.
Svojo ponudbo morajo ponudniki predložiti v zaprti kuverti, z oznako »Ne odpiraj –
Ponudba za nakup stanovanja«. Ponudbo
ponudniki vložijo osebno v pisarno Krajevne
skupnosti Železniki, Trnje 39, Železniki ali
pošljejo po pošti na naslov: Krajevne skupnost Železniki, Trnje 39, 4228 Železniki.
Na kuverti naj ponudniki označijo tudi svoj
naziv ter sedež.
8. Pogoji prodaje oziroma pogoji, ki jih
sprejemajo ponudniki:
Pogoji prodaje, ki so tudi sestavni del
prodajne pogodbe, so naslednji:
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– stanovanje se prodaja po pravilu videno-kupljeno in morebitne kasnejše reklamacije kupcev ne bodo upoštevane;
– prodajna pogodba bo sklenjena z najugodnejšim ponudnikom, ki ga bo izbrala
pristojna komisija;
– z najugodnejšim ponudnikom se sklene prodajna pogodba najpozneje v 15 dneh
po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika; če najugodnejši ponudnik ne sklene pogodbe v navedenem roku, lahko organizator
podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar
ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši ponudnik ne
podpiše pogodbe niti v podaljšanem roku,
organizator zadrži njegovo varščino;
– izbrani ponudnik plača kupnino v roku
8 dni od dneva sklenitve prodajne pogodbe;
plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina posla in v primeru zamude se
šteje, da je pogodba razvezana po samem
zakonu;
– plačana varščina se brezobrestno všteva v kupnino. Če kupnina ni plačana v navedenem roku 8 dni, organizator obdrži prejeto
varščino;
– davek na promet nepremičnin in morebitne druge stroške pogodbe nosi kupec;
– po prejemu ponudb se organizator lahko odloči, da se bodo s ponudniki izvedla
dodatna pogajanja;
– izbrani in neizbrani ponudniki v nobenem primeru nimajo pravice do povračila
morebitnih stroškov, ki bi jim nastali s pripravo ponudbe oziroma se tej pravici odpovedujejo.
9. Način in rok plačila kupnine: kupnina
se plača v enkratnem znesku na transakcijski račun Krajevne skupnosti Železniki,
številka: 01346-6450866085, odprt pri UJP
Kranj v roku 8 dni od dneva sklenitve pogodbe. Plačilo celotne kupnine v navedenem
roku je bistvena sestavina posla. V primeru
neplačila v roku, se pogodba šteje za razvezano po samem zakonu in varščina se kupcu ne vrne in jo organizator obdrži. Izbranemu ponudniku oziroma kupcu se varščina
všteva v kupnino. Po plačilu celotne kupnine in plačilu davka na promet nepremičnin
s strani kupca, bo kupcu izročeno overjeno
zemljiškoknjižno dovolilo za vknjižbo lastninske pravice v zemljiško knjigo.
10. Rok za oddajo ponudbe: ponudniki
morajo ponudbe oddati najkasneje do dne
28. 9. 2011 do 16. ure.
11. Odpiranje ponudb: odpiranje ponudb
bo dne 3. 10. 2011.
12. Rok vezanosti na ponudbo: najkrajši
rok, v katerem je ponudnik vezan na oddano ponudbo, je 60 dni od roka za oddajo
ponudb.
13. Možnost ustavitve postopka: prodajalec si pridržujejo pravico, da brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti začeti postopek javnega zbiranja ponudb do sklenitve
pogodbe kadarkoli ustavi. Objava javnega
poziva za zbiranje ponudb prodajalca ne
zavezuje, da bi bil dolžan z najugodnejšim
ali katerim koli drugim ponudnikom skleniti
pogodbo.
14. Ogled stanovanja in kontaktne osebe
za dodatne informacije
Ogled stanovanja je mogoč od 12. 9.
2011 dalje.
Za dodatne informacije se zainteresirane
osebe lahko obrnejo na gospoda Sama Potočnik, tel. 051/365-961, elektronski pošta:
ks.zelezniki@siol.net.
Krajevna skupnost Železniki
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Št. 84/011
Ob-4529/11
Na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10),
35. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 34/11), sklepa sveta Krajevne skupnosti,
številka: 7, z dne 9. 9. 2011, Krajevna skupnost Železniki, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo stanovanja
1. Organizator javnega zbiranja ponudb:
Krajevna skupnost Železniki, Trnje 39, 4228
Železniki.
2. Lastnik nepremičnine: Krajevna skupnost Železniki, Trnje 39, 4228 Železniki.
3. Predmet in opis predmeta prodaje
Stvarno premoženje, ki je predmet prodaje, je garsonjera P/1 in klet K/1, K/2 na
naslovu Na Kresu 8, Železniki. Stanovanje
se nahaja v drugem nadstropju večstanovanjske stavbe na naslovu Na Kresu 8, Železniki, ki je bila zgrajena leta 1962. Neto
površina stanovanja je 29,04 m2, s kletjo
v površini 2,16 m2 in 4,21 m2. Koristna površina stanovanja je 22,67 m2 in obsega:
sobo in kuhinjo v površini 15,64 m2, balkon 2,06 m2, kopalnico z WC v površini
3,62 m2, predsobo v površini 1,71 m2 in klet
v površini 2,16 m2 in klet v površini 4,21 m2.
Stanovanje je bilo pred kratkim delno obnovljeno.
Stanovanje je priključeno na vodovodno,
električno, telefonsko, kanalizacijsko omrežje in na daljinsko ogrevanje.
Stanovanje je prazno.
Stanovanje je, kot posamezni del stavbe
(v etažni lastnini) vpisano v zemljiško knjigo,
ID znak: 2062-219-1, ID osnovnega položaja: 9591801.
4. Izklicna cena: 28.000,00 EUR.
Poleg kupnine je kupec dolžan plačati
še davek na promet nepremičnin, stroške
overitve podpisa in stroške vpisa lastninske
pravice v zemljiško knjigo.
5. Vrsta pravnega posla: prodaja, po načelu videno-kupljeno.
6. Varščina: ponudniki so dolžni položiti
varščino, kot garancijo za resnost ponudbe.
Varščina znaša 10% od izklicne cene, določene v 4. točki. Varščino so dolžni ponudniki vplačati na TRR: Krajevne skupnosti
Železniki, št. 01346-6450866085, ki se vodi
pri UJP Kranj, sklic.: 720001, s pripisom
»varščina za nakup stanovanja«. Vplačana varščina bo izbranemu ponudniku brezobrestno vračunana v vrednost pogodbe,
neuspelim ponudnikom pa bo brezobrestno
vrnjena v roku 8 dni od dneva sklenitve pogodbe z izbranim ponudnikom.
7. Oblika in pogoji predložitve ponudbe
Ponudba mora biti predložena v pisni
obliki.
Ponudba mora vsebovati:
a) podatke o ponudniku: ime/firmo ponudnika, naslov/sedež, davčno številko,
EMŠO/matično številko, telefonsko št. in
e-poštni naslov kontaktne osebe, številko
transakcijskega računa ter naziv in naslov
banke za vračilo vplačane varščine
b) ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
izklicne cene v 4. točki tega razpisa (ponudba, ki bo vsebovala nižjo ceno od izklicne,
bo kot nepravilna zavrnjena)
c) dokazilo o plačani varščini
d) dokazilo, da ima ponudnik pravico
pridobiti lastninsko pravico na nepremičnini
v Republiki Sloveniji (kopija osebne izka-

znice ali potnega lista ter davčna številka
za fizične osebe oziroma izpisek iz sodnega/poslovnega registra in davčno številko za
pravne osebe)
e) izjavo, da ponudnik sprejema pogoje
razpisa
f) izjava ponudnika, da ponudba velja
najmanj do 3. 11. 2011.
Celotna ponudba in vsi priloženi dokumenti morajo biti v slovenskem jeziku ali
v uradnem prevodu v slovenski jezik, overjenem po sodnem tolmaču.
Svojo ponudbo morajo ponudniki predložiti v zaprti kuverti, z oznako »Ne odpiraj –
Ponudba za nakup stanovanja«. Ponudbo
ponudniki vložijo osebno v pisarno Krajevne
skupnosti Železniki, Trnje 39, Železniki ali
pošljejo po pošti na naslov: Krajevna skup
nost Železniki, Trnje 39, 4228 Železniki. Na
kuverti naj ponudniki označijo tudi svoj naziv
ter sedež.
8. Pogoji prodaje oziroma pogoji, ki jih
sprejemajo ponudniki
Pogoji prodaje, ki so tudi sestavni del
prodajne pogodbe, so naslednji:
– stanovanje se prodaja po pravilu videno-kupljeno in morebitne kasnejše reklamacije kupcev ne bodo upoštevane;
– prodajna pogodba bo sklenjena z najugodnejšim ponudnikom, ki ga bo izbrala
pristojna komisija;
– z najugodnejšim ponudnikom se sklene prodajna pogodba najpozneje v 15 dneh
po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika; če najugodnejši ponudnik ne sklene pogodbe v navedenem roku, lahko organizator
podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar
ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši ponudnik ne
podpiše pogodbe niti v podaljšanem roku,
organizator zadrži njegovo varščino;
– izbrani ponudnik plača kupnino v roku
8 dni od dneva sklenitve prodajne pogodbe;
plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina posla in v primeru zamude se
šteje, da je pogodba razvezana po samem
zakonu. Plačana varščina se brezobrestno
všteva v kupnino. Če kupnina ni plačana
v navedenem roku 8 dni, organizator obdrži
prejeto varščino;
– davek na promet nepremičnin in morebitne druge stroške pogodbe nosi kupec;
– po prejemu ponudb se organizator lahko odloči, da se bodo s ponudniki izvedla
dodatna pogajanja;
– izbrani in neizbrani ponudniki v nobenem primeru nimajo pravice do povračila
morebitnih stroškov, ki bi jim nastali s pripravo ponudbe oziroma se tej pravici odpovedujejo.
9. Način in rok plačila kupnine: kupnina
se plača v enkratnem znesku na transakcijski račun Krajevne skupnosti Železniki,
številka: 01346-6450866085, odprt pri UJP
Kranj v roku 8 dni od dneva sklenitve pogodbe. Plačilo celotne kupnine v navedenem
roku je bistvena sestavina posla. V primeru
neplačila v roku, se pogodba šteje za razvezano po samem zakonu in varščina se kupcu ne vrne in jo organizator obdrži. Izbranemu ponudniku oziroma kupcu se varščina
všteva v kupnino. Po plačilu celotne kupnine in plačilu davka na promet nepremičnin
s strani kupca, bo kupcu izročeno overjeno
zemljiškoknjižno dovolilo za vknjižbo lastninske pravice v zemljiško knjigo.
10. Rok za oddajo ponudbe: ponudniki
morajo ponudbe oddati najkasneje do dne
28. 9. 2011 do 16. ure.
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11. Odpiranje ponudb: odpiranje ponudb
bo dne 3. 10. 2011.
12. Rok vezanosti na ponudbo: najkrajši
rok, v katerem je ponudnik vezan na oddano ponudbo, je 20 dni od roka za oddajo
ponudb.
13. Možnost ustavitve postopka: prodajalec si pridržujejo pravico, da brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti začeti postopek javnega zbiranja ponudb do sklenitve
pogodbe kadarkoli ustavi. Objava javnega
poziva za zbiranje ponudb prodajalca ne
zavezuje, da bi bil dolžan z najugodnejšim
ali katerim koli drugim ponudnikom skleniti
pogodbo.
14. Ogled stanovanja in kontaktne osebe
za dodatne informacije
Ogled stanovanja je mogoč od 12. 9.
2011 dalje.
Za dodatne informacije se zainteresirane osebe lahko obrnejo na Sama Potočnik, tel. 051/365-961, elektronska pošta:
ks.zelezniki@siol.net.
Krajevna skupnost Železniki
Ob-4541/11
Združenje skladateljev in avtorjev za zaščito avtorske pravice Slovenije (Združenje
SAZAS), Špruha 19, 1236 Trzin, ki ga zastopa predsednik Upravnega odbora Matjaž
Zupan, na podlagi 157. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP UPB-3),
objavlja vabilo k pogajanjem reprezentativ-

Št.

nemu združenju komercialnih televizijskih
programov – uporabnikom avtorskih del iz
repertoarja Združenja SAZAS za sklenitev
skupnega sporazuma o tarifi, pogojih uporabe avtorskih del, okoliščinah uporabe, rokih, načinu plačila in drugih pogojih skladno
s 157. členom Zakona o avtorski in sorodnih
pravicah.
Prosimo, da zainteresirani priglasite udeležbo k pogajanjem v roku 15 dni od objave
tega vabila na naslov, Združenje SAZAS,
Špruha 19, Trzin ali na e-naslov: sazas@sazas.org. Ob priglasitvi izkažite tudi reprezentativnost skladno s 157. členom Zakona
o avtorski in sorodnih pravicah.
Združenje skladateljev in avtorjev
za zaščito avtorske pravice Slovenije
Ob-4550/11
Nameravana prodaja slovenskega
maloprodajnega nepremičninskega
portfelja družbe Hypo Leasing podjetje
za financiranje, d.o.o.
V skladu s Sporočilom Komisije o elementih državne pomoči pri prodaji zemljišč
in objektov s strani javnih oblasti (97/C
209/03) objavljamo naslednje obvestilo
o postopku prodaje:
Hypo Leasing podjetje za financiranje,
d.o.o., namerava prodati bistveni del svojega zelo raznovrstnega maloprodajnega nepremičninskega portfelja, ki obsega skupno
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20 nakupovalnih in maloprodajnih centrov
s površino približno 206.000 m², ki se lahko
odda v najem, in šestih specifičnih širitvenih
projektov.
Postopek prodaje vodi izključno družba
Probus Real Estate GMBH, ki je 100% hčerinska družba v skupini Hypo Group Alpe
Adria. Zainteresirani kupci so vabljeni, da
najkasneje do srede, 28. 9. 2011, do 18. ure
po srednjeevropskem času (CET; datum
prejema) pisno izrazijo svoje zanimanje
na naslednji kontaktni naslov, in zahtevajo
dokumente, potrebne za postopek prodaje:
Probus Real Estate GMBH, v roke G. Markus Brugger, Lugeck 1–2, A-1010 Dunaj.
Hypo Leasing podjetje za financiranje,
d.o.o.
Št. 410-19/2011-18

Ob-4559/11

Obvestilo
Občina Cerklje na Gorenjskem objavlja
podaljšanje roka za oddajo ponudb na podlagi Poziva za javno zbiranje ponudb v postopku prodaje finančnega premoženja, ki
je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 47/11
z dne 17. 6. 2011 (Ob-3576/11).
Rok za plačilo varščine se podaljša do
20. 10. 2011, do 12. ure, rok za oddajo ponudb pa do 24. 10. 2011, do 9. ure.
Ostale določbe javnega poziva ostanejo
nespremenjene in v veljavi.
Občina Cerklje na Gorenjskem

Stran

2152 /

Št.

71 / 9. 9. 2011

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Evidence sindikatov
Št. 101-34/2011-5
Ob-4416/11
Upravna enota Ljubljana, Izpostava Moste - Polje z dnem 25. 7. 2011 sprejme
v hrambo Statut sindikata z nazivom »Statut – KSS Pergam, Since 07, sindikat centrov za socialno delo, Sindikat Zavoda
Pelikan Karitas, Litijska 24, 1000 Ljub
ljana in jih vpiše v evidenco statutov sindikatov, pod zaporedno številko 158.
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Objave po Zakonu
o elektronskih komunikacijah
Št. 11-020-000299

Ob-4531/11

Rezultat javnega poziva
za pridobitev mnenj zainteresirane
javnosti glede dodelitve
radijske frekvence za opravljanje
storitev večtočkovnega mikrovalovnega
distribucijskega sistema (MMDS)
Agencija za pošto in elektronske komunikacije RS je dne 8. 7. 2011 v Uradnem listu
Republike Slovenije št. 55/11 objavila poziv
zainteresirani javnosti, da se izjavi o interesu za proste radijske frekvence v pasu
11,7–12,5 GHz.
Za objavljena področja (C1 do C13)
Agencija ni prejela dodatnih vlog.
Agencija v okviru preverjanja po 38. členu Zakona o elektronskih komunikacijah
(Uradni list RS, št. 13/07 – UPB1, 102/07
– ZDRad, 110/09 in 33/11) ugotavlja, da
interes za predmetne frekvence ni presegel
njihove razpoložljivosti.
Agencija za pošto
in elektronske komunikacije
Republike Slovenije
Št. 11-020-000305

Ob-4577/11

Rezultati javnega poziva
za pridobitev mnenj zainteresirane
javnosti glede dodelitve
radijske frekvence za prizemne sisteme,
ki lahko zagotavljajo elektronske
komunikacijske storitve (TRA-ECS)
v skladu z odločbo Komisije
2008/411/EC
Agencija obvešča zainteresirano javnost, da je do izteka roka za pridobitev
mnenj zainteresirane javnosti glede dodelitve radijske frekvence za prizemne sisteme, ki lahko zagotavljajo elektronske komunikacijske storitve (TRA-ECS), v skladu
z odločbo Komisije 2008/411/EC, ki je bil
dne 22. 7. 2011 objavljen v Uradnem listu
Republike Slovenije, prejela en odziv za
območji pokrivanja:
B1. Pokrivanje območja geografskega
bloka 1C_VZHOD_MOZIRJE, za pokrivanje 12 občin Braslovče, Gornji Grad, Ljubno,
Luče, Mozirje, Nazarje, Polzela, Prebold,
Prevalje, Rečica ob Savinji, Solčava, Tabor, Vransko, podpas št. 1L (3.410 do 3.431
MHz) in/ali podpas št. 1H (3.510 do 3.531
MHz)
B2. Pokrivanje območja geografskega
bloka 1C_VZHOD_GORNJA_RADGONA,
za pokrivanje 4 občin Apače, Benedikt,
Gornja Radgona, Sveta Ana, podpas št. 1L
(3.410 do 3.431 MHz) in/ali podpas št. 1H
(3.510 do 3.531 MHz).
Agencija za pošto
in elektronske komunikacije
Republike Slovenije
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Objave gospodarskih družb

Ob-4532/11
Franc Camloh s.p., Trubarjeva ulica 5,
3270 Laško, matična številka 5165481000,
v skladu z določili 75. člena Zakona
o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1) objavlja, da namerava izvesti statusno preoblikovanje podjetnika
s prenosom podjetja na prevzemno družbo
3CAM turizem in trgovina d.o.o., Trubarjeva ulica 5, 3270 Laško, z matično številko 6005616000, v skladu s 673. členom
ZGD-1. Kot obračunski datum prenosa smo
določili 30. 9. 2011, prenos podjetja pa bo
po predvidevanjih vpisan v sodni register
v mesecu januarju 2012.
Franc Camloh s.p.
Ob-4535/11
V skladu z določili 586. in 622.e člena
ZGD-1 poslovodstvi družb ŽICA trgovina in
storitve, d.o.o., Špelina ulica 22, Maribor,
in ZTS Handels GmbH, s sedežem Grazerstraße 9, 8430 Neutillmitsch, Avstrija,
obveščata družbenike, da je bila sodnemu
registru Okrožnega sodišča v Mariboru dne
31. 8. 2011 predložena pogodba o čezmejni
pripojitvi družbe ŽICA d.o.o. k družbi TZS
GmbH, ki sta jo poslovodstvo prevzemne
družbe in poslovodstvo prevzete družbe sklenili v notarskem zapisu dne 30. 8.
2011.
Vsi družbeniki prevzemne družbe ZTS
GmbH imajo od objave tega obvestila dalje en mesec pravico do vpogleda listin iz
drugega odstavka 586. člena ZGD-1 na
sedežu prevzemne družbe, vsak delovni
dan. Prevzemna družba bo vsakemu družbeniku na njegovo zahtevo najkasneje naslednji delovni dan brezplačno dala prepis
teh listin.
Družba ZTS GmbH, Grazerstraße 9,
8430 Neutillmitsch, Avstrija, bo kot edini družbenik prevzete družbe ŽICA d.o.o.,
Špelina ulica 22, Maribor, dne 30. 9. 2011
odločala o soglasju k pripojitvi.
ZTS GmbH
poslovodstvo – direktorica
Gertrude Rauch
ŽICA d.o.o.
poslovodstvo – direktorica
Gertrude Rauch
Ob-4578/11
P&F Jeruzalem Ormož d.o.o., Kolodvorska cesta 11, 2270 Ormož, matična številka 5098599000 obvešča vse upnike, da
je bil dne 8. 8. 2011 sprejet delitveni načrt
družbe, s katerim je bila od družbe oddaljena in na novo nastala družba Sadjarstvo,
pridelava sadja d.o.o. Delitveni načrt je
bil dne 31. 8. 2011 predložen Okrožnemu
sodišču na Ptuju, pod vložno številko Srg
2011/32432. Delitveni načrt s prilogami je
bil dne 1. 9. 2011 objavljen na spletni strani
Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve.
Upniki imajo na sedežu družbe pravico
pregledati listine, določene v drugem od-

stavku 586. člena ZGD-1 ter po četrtem odstavku 586. člena ZGD-1 pravico zahtevati,
da jim družba najkasneje naslednji delovni
dan po prejemu zahteve brezplačno izroči
prepis navedenih listin.
P&F Jeruzalem Ormož d.o.o.
direktorica
mag. Andreja Komel
Ob-4533/11
Zavod za pomoč otrokom »Pikica« – v likvidaciji, Tržaška cesta 515, 1351 Brezovica
pri Ljubljani, matična številka 3934535000,
pri katerem je na podlagi Sklepa Okrožnega
sodišča v Ljubljani, opr. št. SRG 2011/31960
z dne 30. 8. 2011, vpisan začetek redne
likvidacije, v skladu z določbo 412. člena
ZGD-1 objavlja poziv upnikom.
Vse upnike Zavoda za pomoč otrokom
»Pikica« – v likvidaciji pozivamo, da prijavijo
svojo terjatev v roku 30 dni od dneva objave tega poziva v Uradnem listu RS. Prijave terjatev je potrebno predložiti z ustrezno
dokumentacijo likvidacijskemu upravitelju
Miroslavu Pikovniku, na naslov: Tržaška
cesta 515, 1351 Brezovica pri Ljubljani.
Zavod za pomoč otrokom »Pikica« –
v likvidaciji
Miroslav Pikovnik

Sklepi o povečanju
in zmanjšanju kapitala
Ob-4571/11
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
Ob-4534/11
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah-1 (ZGD-1) in določb
17. do 20. člena Statuta družbe CVS Mobile, informacijske storitve, d.d. uprava družbe
sklicuje
zasedanje skupščine delničarjev
delniške družbe CVS Mobile,
informacijske storitve, d.d.,
ki bo na sedežu družbe CVS Mobile, informacijske rešitve, d.d., Ulica Gradnikove
brigade 11, 1000 Ljubljana, dne 12. 10. 2011
ob 10. uri, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Matija Jamnik, odvetnik v Ljub
ljani. Za preštevalca glasov se izvolita Marko Maver in Milena Debevec. Skupščini bo
prisostvovala vabljena notarka Marina Ružič
Tratnik.
2. Seznanitev skupščine s Poročilom
nadzornega sveta družbe o sprejetem Revidiranem letnem poročilu za leto 2010.
Predlog sklepa: skupščina se seznani s Poročilom nadzornega sveta družbe
o sprejetem Revidiranim letnim poročilom
za leto 2010.
3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2010.
Predlog sklepa: bilančni dobiček za leto
2010 je izkazan v višini 533.816,76 EUR
in se ga v višini 23.880,00 EUR nameni za
izplačilo dividend, in sicer po stanju v delniški knjigi KDD na dan 30. 9. 2011 v višini
0,12 EUR bruto po delnici najkasneje do
31. 12. 2011. Bilančni dobiček tako po zmanjšanju za znesek za izplačilo dividend znaša
509.936,76, vendar se poveča za neporabljen znesek za izplačilo dividend iz predhodnjih let 384,60 EUR tako, da je ostanek bilančnega dobička 510.321,36 EUR in
ostane nerazporejen.
4. Odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: potrdi in odobri se delo
uprave in nadzornega sveta v poslovnem
letu 2010 ter se jima podeli razrešnica.
5. Sprememba statuta.
Predlog sklepa: prvi stavek 21. člena
Statuta družbe CVS Mobile, informacijske
storitve, d.d. se spremeni tako, da glasi:
Pristojnosti uprave v skladu z zakonom in
tem statutom izvršujeta predsednik uprave
in podpredsednik uprave.
6. Odpoklic in izvolitvev novega člana
nadzornega sveta.
Predlog sklepa: odpokliče se dosedanji predsednik nadzornega sveta Hvala Damjan. Za novega člana nadzornega sveta
se z dnem sprejetja tega sklepa izvoli Mlakar Ciril.
7. Imenovanje revizijske hiše za leto
2011.
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Predlog sklepa: za revizorja družbe CVS
Mobile, informacijske rešitve, d.d. za poslovno leto 2011 se imenuje revizijska družba in
revizija d.o.o.
8. Vprašanja in pobude delničarjev.
Predlagatelj skupščinskih sklepov k vsem
točkam dnevnega reda skupščine je nadzorni svet družbe.
Gradivo s predlogi sklepov in njihovo obrazložitvijo je delničarjem na vpogled na sedežu družbe CVS Mobile, informacijske rešitve, d.d., Ulica Gradnikove brigade 11, 1000
Ljubljana vsak delovnik od 9. do 12. ure od
dneva objave tega sklica dalje do dneva
zasedanja skupščine.
Delničar lahko na skupščini družbe uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po
objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda v skladu s prvim
odstavkom 298. člena ZGD-1. Zahtevo za
dodatno točko dnevnega reda lahko delničarji družbi pošljejo najpozneje sedem dni
po objavi sklica skupščine.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov.
Predlog delničarja se objavi in sporoči na
zakonsko določen način le, če je delničar
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine
poslal družbi razumno utemeljen predlog in
pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in
da bo delničarje pripravil do tega, da bodo
glasovali za njegov predlog.
Na skupščini lahko glasujejo delničarji,
ki bodo vpisani v delniško knjigo družbe na
presečni dan, to je dne 30. 9. 2011. Delničarji, ki se želijo udeležiti skupščine, morajo
svojo udeležbo pisno prijaviti najkasneje tri
dni pred dnem zasedanja skupščine. Pooblaščenci oziroma zakoniti zastopniki morajo pooblastila shraniti na sedežu družbe
najkasneje tri dni pred dnem zasedanja
skupščine, v upravičenih razlogih pa najkasneje dve uri pred zasedanjem.
CVS Mobile d.d.
Uprava podjetja
Ob-4538/11
Na podlagi določb Statuta HIT Šentilj,
prirejanje iger na srečo in turizem d.d., Sadjarska pot 15, Šentilj v Slovenskih goricah,
sklicuje uprava družbe
skupščino
HIT Šentilj, prirejanje posebnih iger
na srečo in turizem d.d.,
ki bo 16. 9. 2011, ob 13. uri, pri notarki
Ines Bukovič, Ulica Vita Kraigherja 5, v Mariboru.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev predsednika skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli direktorja družbe HIT Šentilj
d.d., Željka Ugrina, ki je hkrati preštevalec
glasov.
Skupščini prisostvuje vabljeni notar.

2. Seznanitev skupščine z letnim revidiranim poročilom Hit Šentilj d.d. za poslovno
leto 2010 ter poročilom revizorja in s pisnim
poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila ter s prejemki članov uprave
in nadzornega sveta v letu 2010.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z letnim revidiranim poročilom HIT Šentilj
d.d. za poslovno leto 2010 ter poročilom
revizorja in s pisnim poročilom nadzornega
sveta o preveritvi letnega poročila ter s prejemki članov uprave in nadzornega sveta
v letu 2010.
3. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2010.
Predlog sklepa:
a) Gregorju Jezi in mag. Štefanu Križniku
ter mag. Željku Ugrinu in mag. Sonji Bily kot
članom uprave družbe HIT Šentilj d.d. se
podeli razrešnico za poslovno leto 2010.
b) Mag. Stojanu Pliberšku, Žarku Dragoljeviču, Francu Jugu, Veroniki Jaš Kralj in
Vasji Mihlju se podeli razrešnico za poslovno leto 2010 kot članom nadzornega sveta
družbe HIT Šentilj d.d.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2011.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja letnega poročila družbe HIT Šentilj d.d. za poslovno leto 2011
imenuje revizijsko družbo Deloitte Revizija
d.o.o., Davčna ulica 1 iz Ljubljane.
5. Plačilo članom nadzornega sveta in
njihovih komisij.
Predlog sklepa:
a) Člani nadzornega sveta prejmejo za
udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe znaša
200 EUR bruto. Člani komisije nadzornega
sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije
sejnino, ki za posameznega člana komisije
znaša 80% višine sejnine za udeležbo na
seji nadzornega sveta. Sejnina za korespondenčno sejo nadzornega sveta znaša 80%
siceršnje sejnine. Skupni znesek sejnin, bodisi iz naslova sej nadzornega sveta, bodisi
iz naslova sej komisij nadzornega sveta, ne
more preseči vrednosti 50% osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega
člana nadzornega sveta na letni ravni.
b) Člani nadzornega sveta poleg sejnin
prejmejo osnovno plačilo za opravljanje
funkcije v višini 6.000 EUR bruto letno na
posameznega člana. Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila
v višini 50% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, namestnik predsednika nadzornega sveta pa
do doplačila v višini 10% osnovnega plačila
za opravljanje funkcije člana nadzornega
sveta.
Člani nadzornega sveta prejemajo
osnovno plačilo in doplačilo za opravljanje
funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih,
do katerih so upravičeni, dokler opravljajo
funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov.
Plačilo za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, ki ga sprejme skupščina družbe
HIT Šentilj d.d. velja že za leto 2011.
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c) Člani nadzornega sveta so upravičeni
do povračila stroškov prevoza, dnevnic in
stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi
z njihovim delom v nadzornem svetu, in sicer
do višine, določene v predpisih, ki urejajo
povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi
dohodki, ki se ne vštevajo v davčno osnovo.
d) Ta sklep stopi v veljavo in se uporablja
od dneva sprejema na skupščini družbe HIT
Šentilj d.d. Z njim se razveljavi sklep številka 4 sprejet na seji skupščine družbe HIT
Šentilj d.d. z dne 15. 7. 2009.
Pogoji za udeležbo delničarjev na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico le tisti
delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani
v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred
zasedanjem skupščine (v nadaljevanju:
presečni dan) ter svojo udeležbo na skupščini prijavijo s pisno prijavo, ki jo dostavijo
upravi družbe najpozneje do konca četrtega
dne pred zasedanjem skupščine.
Pravico do glasovanja na skupščini imajo
le delničarji, ki so imetniki navadnih delnic
z glasovalno pravico.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
zastopniki in njihovi pooblaščenci. Pooblastilo za zastopanje mora biti pisno in dostavljeno družbi ter ostane shranjeno v poslovni
dokumentaciji družbe. Za udeležbo na skupščini se delničarji, zakoniti zastopniki in pooblaščenci izkažejo z osebnim dokumentom.
Podaja zahtev delničarjev za dopolnitev
dnevnega reda skupščine
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. Morebitno zahtevo za dopolnitev
dnevnega reda morajo delničarji družbi poslati najpozneje sedem dni po objavi sklica
skupščine.
Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov.
Predlog delničarja se objavi le, če je delničar
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine
poslal družbi razumno utemeljen predlog
sklepa in pri tem sporočil, da bo na skupščini
ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do
tega, da bodo glasovali za njegov predlog.
Pravica delničarjev do obveščenosti
Delničarji na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena
ZGD-1.
Vpogled v gradivo za skupščino
Gradivo s predlogi sklepov je delničarjem
na vpogled na sedežu družbe, pri upravi
družbe, Sadjarska pot 15, Šentilj v Slovenskih goricah, vsak delovni dan, med 10. in
12. uro.
HIT Šentilj d.d.
Uprava družbe
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Zavarovanja terjatev
SV 1284/2011
Ob-4527/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, notarke Ines Bukovič iz
Maribora, opr. št. SV 1284/2011 z dne 29. 8.
2011, je dvosobno stanovanje, številka 2,
v pritličju, v skupni izmeri 71,62 m², v večstanovanjski stavbi v Mariboru, Prekmurska
ulica 65, ki stoji na parceli številka 224/0,
k.o. 680 – Tezno, last zastaviteljice Pavličić
Anje, stanujoče Prekmurska ulica 65, Maribor, na temelju prodajne pogodbe z dne
3. 8. 2011 z zemljiškoknjižnim dovolilom,
zastavljeno v korist Banke Sparkasse d.d.,
za zavarovanje denarne terjatve v znesku
60.000,00 EUR s pripadki.
SV 1330/2011
Ob-4576/11
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa, notarke Ines Bukovič
iz Maribora, opr. št. SV 1330/2011 z dne
5. 9. 2011, je dvosobno stanovanje, št. 6,
v II. nad., v skupni izmeri 81,37 m², v večstanovanjski stavbi, na naslovu Trg revolucije 9, v Mariboru, ki skladno z zemljiško
knjigo propada nerazdeljenemu posameznemu delu številka 9999, v stavbi številka 140, k.o. 659 – Tabor (ID 4398952),
last zastaviteljice Lenič Šalamun Katje do
celote, na temelju prodajne pogodbe z dne
27. 7. 2011 z zemljiškoknjižnim dovolilom,
zastavljeno v korist RAIFFEISEN BANKA
d.d., za zavarovanje denarne terjatve v znesku 60.400,00 EUR s pp.
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Objave sodišč
Izvršbe
VL 88565/2010
Os-4456/11
Okrajno sodišče v Brežicah je v izvršilni zadevi upnika Komunalno stanovanjsko
podjetje Brežice d.d., Cesta prvih borcev
9, Brežice, zoper dolžnika Ivica Ljubić,
Gubčeva ulica 24, Brežice, zaradi izterjave
1.771,94 EUR s pp, po izvršitelju izv. Janko Zorčič dne 1. 7. 2011 zarubilo nepremičnino, to je dvosobno stanovanje, št. 1,
v večstanovanjskem bloku, št. 333, ki leži
na parc. št. 1225, k.o. Brežice, na naslovu
Gubčeva ulica 24 v Brežicah, ki je v lasti
dolžnika Ivice Ljubić, Gubčeva ulica 24,
Brežice do ½.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 19. 8. 2011
In 581/2011
Os-4366/11
V izvršilni zadevi upnika Staninvest
d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, zoper dolžnico Dušanko Kovačič, Goriška 13,
Maribor, zaradi izterjave 1.204,97 EUR
s pp se na podlagi sklepa o izvršbi, opr. št.
In 581/2011 z dne 1. 4. 2011, zarubi nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo,
stanovanje št. 1, v izmeri 65,79 m2, v pritličju večstanovanjske stavbe v Mariboru,
Gorišča 13, ki je v lasti dolžnice v celoti.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 1. 8. 2011
VL 53832/2011
Os-4429/11
Izvršiteljica Branka Horvat Zec, Tyrševa
4, Maribor, je dne 11. 7. 2011, s pričetkom
ob 11. uri, v zadevi opr. št. VL 2011/53832.
Okrajno sodišče v Mariboru, zoper dolžnico Menhard Sonjo, Kardeljeva cesta 82,
2000 Maribor, za upnika Kommunio d.o.o.,
Podružnica Maribor, Črtomirova ulica 11,
2000 Maribor, v kraju Maribor, Kardeljeva
cesta 82, pri dolžnici opravila rubež nepremičnine: stanovanje št. 418, stavba št. 169,
v 4. nadstropju, v izmeri 58,10 m2, v večstanovanjski hiši, na naslovu Kardeljeva
cesta 82, Maribor.
Z opravo dejanja je izvršiteljica zaključila
ob 11.15.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 2. 8. 2011

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
VL 96377/2008
Os-4463/11
Okrajno sodišče v Celju je po okrajni
sodnici Dušanki Rojc v izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice Triglav, d.d., Miklošičeva
c. 19, Ljubljana, zoper dolžnika Aleksandra
Trpkova, Morje 54, Maribor, zaradi izterjave 2.281,62 EUR s pp. 7. junija 2011
sklenilo:
za začasnega zastopnika dolžniku Aleksandru Trpkovu, Morje 54, Maribor, se
postavi odvetnik Janez Verk, Hrašovčeva
ulica 3, 3000 Celje.

Začasni zastopnik ima v postopku za
katerega je postavljen vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika vse dotlej, dokler
dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler pristojen
Center za socialno delo ne sporoči sodišču,
da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Celju
dne 7. 6. 2011
I 3153/2007
Os-4418/11
Okrajno sodišče v Kranju je v izvršilni zadevi upnika Si.mobil d.d., Šmartinska
cesta 134b, Ljubljana, Odvetniška pisarna
Filipov, Petrovič, Jeraj in partnerji o.p., d.o.o.,
Tomšičeva ulica 3, Ljubljana, proti dolžniku
Danijelu Miljeviču, Glavni trg 24, Kranj –
dostava, zaradi izterjave 467,22 EUR s p,
sklenilo:
dolžniku Miljević Danijelu se v zadevi Okrajnega sodišča v Kranju, opr. št.
I 3153/2007 postavi začasni zastopnik.
Začasna zastopnica je odvetnica Ladi
Voršič, Benedičičeva pot 15, Kranj.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 2. 6. 2011
I 2627/2008
Os-4723/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnika Orion Ltd d.o.o. Ljubljana –
v stečaju, Dunajska 129, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica Saša Ravnik, Dalmatinova
5, Ljubljana, proti dolžnici Desanki Levstek,
Kunaverjeva 8, Ljubljana - dostava, zaradi
izterjave 7.829,02 EUR s pp, sklenilo:
dolžnici Levstek Desanki se na podlagi
82. člena Zakona o pravdnem postopku postavi začasnega zastopnika.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Stevo Radovanović, Kamnoseška 17,
iz Ljubljane.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico vse do takrat, dokler dolžnica ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 6. 2009
VL 43471/2011
Os-4390/11
Okrajno sodišče V Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika Porsche leasing SLO d.o.o.,
Verovškova ulica 74, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška družba Tratnik, Sočan in
Bogataj o.p. d.n.o., Miklošičeva cesta 30,
Ljubljana, proti dolžniku Baškim Rašiti, ulica Ivana Suliča 14/C, Šempeter pri Gorici,
ki ga zastopa zakoniti zastopnik odvetnik
Vojko Krivec, Sedejeva 6, Nova Gorica,
Lubo Plus Gradbeno podjetje d.o.o., Steletova ulica 10, Ljubljana, zaradi izterjave
11.142,94 EUR, sklenilo:
dolžniku Baškim Rašiti, Ulica Ivana Suliča 14/C, Šempeter pri Gorici, se na podlagi
4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi
s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi
odvetnik Vojko Krivec, Sedejeva 6, Nova
Gorica.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 6. 2011
VL 175985/2010
Os-4405/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice JMSS Maribor, Grajski
trg 1, Maribor, proti dolžniku Ivanu Korpar,
Koroška cesta 50, Maribor, zaradi izterjave
1.215,40 EUR, sklenilo:
dolžniku Ivanu Korpar, Koroška cesta 50,
Maribor, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Zoran Toplak, Gregorčičeva 12, Maribor.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 5. 2011
VL 61208/2011
Os-4407/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika KBM-FINEKO, Družba za finančne storitve, trženje in svetovanje d.o.o.
- Skupina Nove KBM, Ulica Vita Kraigherja
5, Maribor, ki ga zastopa Martin Miložič,
Bregantova ulica 6, Miklavž na Dravskem
polju, proti dolžniku Valentinu Štularju,
Medribnik 30, Cirkulane, ki ga zastopa zak.
zast. začasni zastopnik Gregor Pirc, Kotnikova 5, Ljubljana – dostava, zaradi izterjave
9.481,52 EUR, sklenilo:
dolžniku Valentinu Štularju, Medribnik 30,
Cirkulane, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku - ZPP v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi
Gregor Pirc, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 7. 2011
VL 108261/2010
Os-4426/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice Triglav, d.d.
Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, ki jo zastopa Silva Marn, Bleiweisova 20, Kranj, proti
dolžniku Muhamedu Muratović, Litostrojska
cesta 10, Ljubljana – dostava, ki ga zastopa
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zakoniti zastopnik odvetnik Janez Pejovnik,
Slovenska cesta 29, Ljubljana – dostava,
zaradi izterjave 184,83 EUR, sklenilo:
dolžniku Muhamedu Muratović, Litostrojska cesta 10, Ljubljana – dostava, se na
podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena
Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi
s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Pejovnik Janez, Slovenska cesta 29,
Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 6. 2011
VL 133864/2009
Os-4464/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Zavarovalnice Triglav, d.d.,
Milošičeva cesta 19, Ljubljana, ki ga zastopa Jasmina Ažman Kogovšek, Verovškova
60b, Ljubljana, proti dolžniku Milanu Mojić,
Bistriška ulica 3, Ljubljana, zaradi izterjave
1.872,06 EUR, sklenilo:
dolžniku Milanu Mojiću, Bistriška ulica 3,
Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Rauter Andrej, Trdinova 7, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 7. 2011
VL 165298/2010
Os-4472/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika Aleasing financiranje, svetovanje, trženje d.o.o., Vrunčeva ulica 1, Celje, ki ga zastopa odvetnik Valentin Breznik,
Partizanska 37, Maribor, proti dolžniku Urošu Klenovšku, Mesarska cesta 2, Ljubljana,
ki ga zastopa odvetnik Jernej Pavšek (zač.
zast.), Kotnikova ul. 34, Ljubljana, zaradi
izterjave 5.473,61 EUR, sklenilo:
dolžniku Urošu Klenovšku, Mesarska
cesta 2, Ljubljana, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku - ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Jernej Pavšek, Kotnikova ulica 34,
Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 6. 2011
Os-4498/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni sodnici Vanji Tinta Tavčar v pravdni za-
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devi tožeče stranke Borisa Medvešek,
Močilno 12, Radeče, ki ga zastopa Branko Derstvenšek, odvetnik v Sevnici, proti
toženi stranki Ernadu Mukovič, neznanega
prebivališča (po zadnjih podatkih stanujoča
na naslovu Pot na Rakovo Jelšo 363, Ljub
ljana), zaradi plačila 2.000,00 EUR s pripadki, dne 10. 8. 2011 sklenilo:
toženi stranki Ernadu Mukoviču, neznanega prebivališča, nazadnje Pot na Rakovo
Jelšo 363, Ljubljana, se v zadevi pod opr. št.
III P 3138/2010 postavi začasni zastopnik
odvetnik Tomo Machtig, Trdinova ulica 8,
Ljubljana.
Začasni zastopnik bo v navedeni zadevi
zastopal toženo stranko od dneva postavitve dalje, dokler tožena stranka ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem,
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 8. 2011
P 129/2010
Os-3121/11
Na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku se toženi stranki Božu Pečniku postavi za začasnega zastopnika odvetnico
Andrejo Pikl, Šolska ulica 9, 2380 Slovenj
Gradec, kateri bo toženo stranko zastopala
v pravdni zadevi, opr. št. P 129/2010, vse
dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec
ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne
sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 12. 5. 2011
N 8/2011
Os-4364/11
Okrajno sodišče v Tolminu je po okrajni
sodnici Tatjani Lipušček v nepravdni zadevi predlagatelja Toma Mišiča, Ul. Vinka Vodopivca 144, Nova Gorica, ki ga zastopata
odvetnici odvetniške pisarne Mirjam Kragelj
Likar v Novi Gorici, zoper nasprotna udeleženca: 1. Blanca Ferraro, Via Ippolito 8,
Videm, Italija, in 2. Franco Fonte, Via Role
Rubies 8/1, Videm, Italija, sedaj oba neznanega bivališča, zaradi delitve stvari v solastnini, na podlagi določil prvega odstavka in
4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku, ki se v pravdnem
postopku uporablja na podlagi določila
37. člena Zakona o nepravdnem postopku,
nasprotnima udeležencema za začasnega
zastopnika postavilo Ivana Makuca, odvetnika v Tolminu, Rutarjeva 4.
Začasni zastopnik bo zastopal nasprotna
udeleženca v tej nepravdni zadevi vse do
takrat, dokler nasprotna udeleženca sama
ali njun pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da jima
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 20. 6. 2011

Oklici dedičem
D 73/2011
Os-3970/11
Pri tukajšnjem sodišču vodimo zapuščinske postopke po dne 11. 11. 1916 umrlem
Antonu Rustja, sinu Antona in Margarete, 7.
1864, iz Skrilj 74; po dne 14. 10. 1882 umrli
Rozaliji Rustja, hčerki Antona in Margarete,

rojeni 2. 9. 1861, iz Skrilj 74, in po dne 4. 7.
1917 umrli Mariji Terčelj, hčerki Antona in
Margarete, rojeni 6. 8. 1869, iz Šturij 90.
Dediči zapustnikov niso znani, zato sodišče poziva vse tiste, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine, da se v enem letu
od objave tega oklica in objave oklica na
sodni deski tega sodišča priglasijo sodišču.
Po poteku navedenega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo in zadevo
zaključilo na podlagi podatkov, s katerimi
bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 8. 7. 2011
D 232/2010
Os-4439/11
Pri tukajšnjem sodišču vodimo zapuščinski postopek po dne 18. 2. 2010 umrli Valeriji Batagelj, od Jožefa, rojeni Batagelj, rojeni
10. 3. 1918, upokojenki iz Italije, Pendice
dello Scoglietto 3-2, 34127 Trst, državljanki
Republike Italije.
Po njej bi prišli v poštev za dedovanje
tudi njena brata Slavko, rojen leta 1922,
ki je živel v Združenih državah Amerike in
Tone, ki je živel v Trstu in ni imel otrok, ter
sestre Olga, Albina in Ema, ki so vse živele
v Trstu in so vse imele otroke. Oba brata in
sestre so po izjavi dedičev že pokojni. Sodišče ne razpolaga s podatki o dedičih Slavka
Batagelja, Toneta Batagelja, Olge Batagelj,
Albine Batagelj in Eme Batagelj.
Sodišče poziva vse dediče neznanega
bivališča, da se v enem letu od objave tega
oklica in objave oklica na sodni deski tega
sodišča priglasijo sodišču. Po poteku navedenega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo in zadevo zaključilo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 10. 8. 2011
I D 582/2006
Os-4441/11
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku
zapuščinski postopek glede denacionaliziranega premoženja po pokojnem Janezu Bajda, sinu Ivana, rojenem 30. 7. 1895, umrlem
3. 9. 1970, nazadnje stanujočem v Ljubljani,
Štepanja vas št. 4, državljanu SFRJ.
Zakoniti dediči po zapustniku so: zap.
vdova Frančiška Bajda ter zapustnikovi bratje in sestre, in sicer: sestra Frančiška Dolinšek, brat Vincenc Bajda, brat Jože Bajda,
brat Franc Bajda, sestra Jožefa Pogačar in
brat Rudolf Bajda, ki so že vsi pokojni.
Oporočna dedinja po pokojni zap. vdovi Frančiški Bajda je njena nečakinja Breda
Hrovat. Zakoniti dedič po pokojni zap. sestri
Frančiški Dolinšek je zap. nečak Janez Dolinšek, ki je umrl in katerega zakoniti dediči
sodišču niso znani. Zakoniti dediči po pok.
zap. bratu Vincencu Bajda so njegova vdova
Jedert Bajda, ki je že umrla (njeni zakoniti
dediči pa so: hči Pavla Testen, sin Bajda
Vincenc (že umrl), ter vnuki Marko Vertel,
Andreja Fele, Venčeslav Rode, Helena Lah,
Barbara Rozina, Helena Grandjean)), njegov
sin Vincenc(ij), ki je umrl (njegovi zakoniti
dediči: vdova Pepca Bajda, hči Zdenka Bajda in sin Venčeslav Bajda), njegova hči Ana
Rode, ki je umrla (njeni zakoniti dediči: sin
Venčeslav Rode in hči Helena Lah), njegova
hči Marija Zabukovec, ki je umrla (njeni zakoniti dediči: hči Barbka Rozina in hči Helena
Grandjean), ter njegova hči Testen (prej Bajda) Pavla. Zakoniti dediči po pok. zap. bratu
Jožetu Bajda sodišču niso znani. Zakonita
dediča po pok. zap. bratu Francu (Frančišku)
Bajda sta njegova vdova Frančiška Bajda, ki
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je že umrla (njena dediča pa sta: sin Bajda
Andrej, zakoniti dedič in pravnukinja Klavdija
Skarlovnik, oporočna dedinja), in njegov sin
Andrej Bajda. Zakoniti dediči po pok. zap.
sestri Jožefi Pogačar sodišču niso znani.
Zakonita dediča po pok. zap. bratu Rudolfu
Bajda sta njegova sinova Ivan Rudolf Bajda
in Ladislav (Vladimir) Bajda.
Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju (Uradni list SRS,
št. 15/1976, z nadaljnjimi spremembami in
dopolnitvami) poziva neznane dediče pokojnega Janeza Bajdeta, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine na podlagi zakona, da
se priglasijo sodišču v enem letu od objave
tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 8. 2011
I D 1732/2009
Os-3639/11
V zapuščinskem postopku, ki se vodi
pri Okrajnem sodišču v Mariboru, po dne
15. 10. 2009 umrli Martini Rošker, rojeni
11. 1. 1956, državljanki RS, trgovki, razvezani, nazadnje stanujoči Rošpoh – del 76B,
Kamnica, so se dediči I. in II. dednega reda
dedovanju po zapustnici odpovedali in sedaj
so k dedovanju poklicani dediči III. dednega
reda, neznanih imen in naslovov.
Sodišče zato poziva dediče III. dednega
reda, to so zap. dedki in babice oziroma
njihovi potomci (zap. tete, strici, bratranci,
sestrične oziroma njihovi potomci) ter vse,
ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da
se priglasijo sodišču v enem letu od objave
tega oklica v skladu z 206. členom Zakona
o dedovanju.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 14. 6. 2011
D 413/2011
Os-4373/11
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski postopek po pokojni Lomer Ani,

rojena Gorkič, rojena 9. 5. 1893, v Biljah,
nazadnje stanujoča v Tel Avivu, Izrael, ki je
umrla 10. 5. 1963.
Zapustničini zakoniti dediči 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 podlagi podatkov o dedičih,
s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 2. 8. 2011
D 196/2009
Os-4474/11
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po dne 4. 3. 2009 umrli Ivani Jereb, rojeni 2. 3. 1915, nazadnje stanujoči Spodnje
Gorje 111/b.
Eden od zakonitih dedičev ni znan. Zato
se ga poziva, da se v roku enega leta javi
sodišču in uveljavlja dedno pravico, sicer bo
odločeno na podlagi podatkov spisa.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 20. 5. 2011

Oklici pogrešanih
N 13/2011
Os-4194/11
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici po okrajni sodnici mag. Mirjani Reberc v nepravdnem postopku predlagateljice Republike
Slovenije, Gregorčičeva 20, Ljubljana, ki jo
zastopa Državno pravobranilstvo, Zunanji
oddelek v Kopru, Ferrarska ulica 5 B, Koper, po predlogu za razglasitev za mrtvega
za osebo z imenom Anton Konestabo, roj.
16. 1. 1893, na Pregarjah, sina Ivana in Jožefe Konestabo roj. Zadnik, sedaj neznanega prebivališča, prej stanujoč Pregarje 100,
o katerem zadnji znani podatek predstavlja
zapis poizvedbe v zapuščinskem spisu po
pok. Jožefi Konestabo, opr. št. O 162/50
Okrajnega sodišča v Ilirski Bistrici, kjer je
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zabeleženo, da je Antona Konesetaba okrog
leta 1930 zadnjič videl Tomažič Viktor iz Pregarij 59, ko je bil v Ameriki, in po tem o njem
ni več nobenega poročila, od njegovega rojstva pa je preteklo že več kot 70 let in je
glede na datum njegovega rojstva verjetno,
da ni več živ, vendar listinskega dokaza
o njegovi smrti ni, poziva vse, ki vedo kaj
povedati o življenju ali smrti pogrešanega
Antona Konestaba, da v roku 3 mesecev
od objave tega oklica, to sporočijo sodišču
ali skrbnici za poseben primer Ljubici Uljan,
Zabiče 30B, 6250 Ilirska Bistrica, sicer bo
sodišče po izteku navedenega roka pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 25. 7. 2011

Kolektivni delovni spori
Št. X Pd 921/2011
Os-4556/11
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
na podlagi 51. člena Zakona o delovnih in
socialnih sodiščih – ZDSS-1 obvešča vse
zainteresirane stranke, da je uveden kolektivni delovni spor med predlagateljem Francom Berčonom in nasprotnim udeležencem
Republiko Slovenijo, zaradi skladnosti akta
z zakonom.
Vse osebe, organi ali organizacije, ki
so nosilci pravic in obveznosti v razmerju,
o katerem se odloča, imajo možnost, da se
postopka udeležijo (prvi odstavek 51. člena
ZDSS-1). Svojo udeležbo v postopku lahko prijavijo ves čas postopka, na naroku
ali s pisno vlogo (drugi odstavek 51. člena
ZDSS-1).
Poravnalni in prvi narok je razpisan na
dan 21. oktober 2011, ob 12.30, soba št. 1/I,
Delovno in socialno sodišče, Resljeva 14,
Ljubljana.
Obvestilo o uvedbi postopka je izobešeno na oglasni deski tega sodišča dne 1. 9.
2011.
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
dne 1. 9. 2011
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Bečič
Sabina,
Frankovo
naselje 42, Škofja Loka, zavarovalno polico, št.
50500033487, izdala zavarovalnica KD Življenje. gnd-321868
Cigut Dejan, Rankovci 36, Tišina, zavarovalno polico, št. 50500010629, izdala zavarovalnica KD Življenje. gnp-322106
Deučer Tomaž, Zelena ulica 9, Šentilj v Slov. goricah, zavarovalno polico, št.
50500063329, izdala zavarovalnica KD Življenje. m-578
Duša Anja, Ulica Eve Lovše 14, Maribor,
zavarovalno polico, št. 50500052682, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gng-321815
Galsworthy Michael John, Selo pri Ihanu 54, Domžale, zavarovalno polico, št.
50500083681, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gnz-321771
Glazer Leskovšek Katja, Ahacljeva
ulica 31, Maribor, zavarovalno polico, št.
50500083157, izdala zavarovalnica KD Življenje. m-514
Gorza Darinka, V. Gumila 127, Fokovci,
zavarovalno polico, št. 41801000310, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnw-322024
Griparič Aleš, Pahorjeva 18, Koper - Capodistria, zavarovalno polico, št.
50500031704, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gnb-321745
Herič Denis, Pohorska ulica 15, Maribor, zavarovalno polico, št. 50500037957,
izdala zavarovalnica KD Življenje d.d.
gnk-322036
Jan Jošt, Dobravica 43, Ljubljana, za
varovalno polico, št. 50500051879, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d.
gnb-321899
Jerko Franc, Dunajska cesta 429, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 50500054297,
izdala
zavarovalnica
KD
Življenje.
gnz-321796
Jerko Miha, Na brežini 31, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 50500054003,
izdala zavarovalnica KD Življenje d.d.
gng-321890
Jerko Tatjana, Na Brežini 31, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 50500054467, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gny-321797
Kokol Jernej, Krčevina pri Ptuju 78, Ptuj,
zavarovalno polico, št. 50500129869, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnk-321711
Koželj Marija, Vinogradniška 21, Metlika, zavarovalno polico, št. 50500090000 in
50500089996, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gno-322082
Lunežnik Bojan, Frankolovska 22, Maribor, zavarovalno polico, št. 50500000655,
izdala zavarovalnica KD Življenje. m-500
Matijašić Karin, Sečovje 82, Sečovlje - Sicciole, zavarovalno polico, št.
50500052683, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gny-321822
Mrhar Marjan, Tomažičeva ulica 38, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 50500073561,
izdala zavarovalnica KD Življenje d.d.
gnp-321906

Novak Romana, Cesta zmage 90, Maribor, zavarovalno polico, št. 50500000635,
izdala zavarovalnica KD Življenje. m-482
Rojko Marina, Ciglenška cesta 15,
Spodnji Duplek, zavarovalno polico, št.
50500009078, izdala zavarovalnica Slovenica d.d. gnt-322052
Rozman Vojko, Bukovica pri Vodicah 57B, Vodice, zavarovalno polico, št.
50500059492, izdala zavarovalnica KD Življenje. gno-321832
Šimenec Aleksandra, Golnik 130, Golnik, zavarovalno polico, št. 50500025129,
izdala zavarovalnica KD Življenje d.d.
gne-321917
Šumanova Klementina, Cesta dveh cesarjev 90, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
50500085440, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gnx-321773
Voglar Nataša, Brunšvik 50, Rače, zavarovalno polico, št. 50500001354, izdala
zavarovalnica KD Življenje. m-498
Zukovič Olga, Zaloška cesta 78a, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 11.060.895,
izdana na Darinka Krajšek Potisk, izdala
zavarovalnica Grawe zavarovalnica d.d.
gnq-322005

Spričevala preklicujejo
Ačko Anita, Polana 5, Hoče, diplomo
SŠGT v Mariboru, poklic tur. tehnik, izdana
leta 1988. m-601
Agrež Kevin, Zdole 21B, Kozje, spričevalo 1. razreda Šolskega centra Rogaška
Slatina, izdano leta 2011. gnu-321876
Andrejašič Mateja, Bresterniška ulica
212, Bresternica, spričevalo 1. in 3. letnika II. Gimnazije Maribor, izdano leta 2001,
2003. m-549
Anžiček Mateja, Ulica Maksa Henigmana 61, Dolenjske Toplice, spričevalo 1., 2.
in 3. letnika ter zaključnega izpita Srednje
frizerske šole Sevnica, izdano leta 1999,
2000, 2001, 2001. gnf-321716
Arko Anja, Murnova ulica 16, Mengeš,
spričevalo 4. letnika Srednje šole Domžale,
izdano leta 2001. gnw-321824
Avdič Mirela, Gasilska 72, Loka pri Mengšu, Mengeš, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje šole Domžale, izdano leta 2008/2009.
gnh-322039
Bajt Lea, Streliška ulica 37a, Ljubljana,
spričevalo 4. letnika in maturitetno spričevalo Gimnazije Moste, izdano leta 2008.
gnn-322058
Bartulović Tina, Livold 66, Kočevje, spričevalo 3. letnika Gimnazije Kočevje, izdano
leta 2009. gnl-322060
Beguš Vanja, Deteljica 8, Tržič, spričevalo 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. razreda in
spričevalo o zaključnih izpitih na koncu 8.
razreda Osnovne šole Bistrica, izdano leta
1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997,
1998. gnd-321743
Beguš Vanja, Deteljica 8, Tržič, spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika ter maturitetno spri-

čevalo Gimnazije Škofja Loka, izdano leta
1999, 2000, 2001, 2002. gnd-322093
Belina Uroš, Tominškova ulica 75, Ljubljana, spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika
Splošne in strokovne gimnazije Aškerčeva.
gnf-321891
Belović Taja, Rova, Na klancu 1, Radomlje, spričevalo 3. letnika SGGEŠ v Ljubljani, izdano leta 2008. gnl-322035
Bencak Mitja, Šalamenci 36, Puconci,
indeks, št. 11090240434, izdala Višja šola
za gostinstvo in turizem Maribor, leto izdaje
2010. gne-321817
Bernjak Barbara, Sveti Jurij 14B, Rogašovci, maturitetno spričevalo Srednje zdravstvene šole Murska Sobota, št. 951, izdano
leta 2010. gnh-321764
Besnik Islamaj, Tovarniška cesta 11,
Prebold, spričevalo Šolskega centra Celje, št. IZO 08/3041, izdano leta 2008.
gnc-322094
Bizjak Julija, Alpska cesta 70, Lesce,
spričevalo Ekonomske gimnazije in srednje šole Radovljica, izdano leta 2011.
gnb-322070
Blažič Katja, Hajdoše 107, Hajdina, zaključno spričevalo Živilske šole v Mariboru, poklic živilski tehnik, izdano leta 1997.
m-575
Bon Barbara, Raka 44, Raka, maturitetno spričevalo Gimnazije Novo mesto, izdano leta 2011. gne-321742
Borovnik Franc, Podvelka 59, Podvelka,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje kovinarske šole Muta, izdano leta 1984, 1985, izdano na ime Cepec Franc. gnc-321869
Borštnar Silva, Cesta talcev 54, Medvode, diplomo Ekonomske šole v Ljubljani,
izdano leta 1974. gnb-321720
Bosilj Sanja, Pri vrtnariji 57, Maribor,
spričevalo 2. letnika Srednje oblikovalne
šole Maribor, smer frizer, izdano leta 2005.
m-518
Bračko Majda, Vodole 6, Malečnik, maturitetno spričevalo Srednje pedagoške šole
Maribor, izdano leta 1982. m-587
Bras Ana, Hubadova ulica 7 A, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Gimnazije in veterinarske šole, izdano leta 2008. gnl-321735
Brezigar Mateja, Oljčna pot 55B, Koper - Capodistria, spričevalo 3. in 4. letnika
Gimnazije Ledina, izdano leta 1994, 1995.
gnj-321812
Breznik Tim, Sončna vas 5, Kamnica,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje ekonomske šole Maribor, smer gimnazija, izdano
leta 2009 in 2010. m-534
Brezovnik Miha, Šmihel pod Nanosom 20, Postojna, spričevalo 3. letnika
Srednješolskega centra Postojna, izdano
leta 2010. gns-321903
Brzin Jaka, Rjava cesta 31, Ljubljana,
indeks, št. 30010300, izdala Fakulteta za
kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani.
gno-321757
Bužga Andreja, Žnidaršičeva ulica 1,
Domžale, spričevalo 8. razreda OŠ Adolfa
Jakhla, izdano leta 1884, izdano na ime
Gredelj Andreja. gng-322065
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Cegnar Karpov Jaka, Kavčičeva ulica 64,
Ljubljana, spričevalo 2. letnika Gimnazije
Moste, izdano leta 2010. gnr-322004
Cerar Nina, Zalog pod Sv. Trojico 17,
Dob, spričevalo 2. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem, izdano leta 2008.
gnt-321727
Cors Sašo, Fočehovska ulica 5, Maribor,
spričevalo za 5. predmet na maturi (zgodovina) na 4. gimnaziji Ruše, izdano leta
2007. m-499
Corso Sašo, Počehova ulica 5, Maribor,
maturitetno spričevalo Srednje zdravstvene
šole Maribor, izdano leta 2006. m-553
Čadež Mateja, Gorenja Dobrava 10, Gorenja vas, spričevalo 1. letnika ESIC Kranj,
Gimnazija, izdano leta 2008. gni-321738
Čadež Mateja, Gorenja Dobrava 10, Gorenja vas, spričevalo 2. letnika ESIC Kranj,
Gimnazija, izdano leta 2009. gnh-321739
Čadež Mateja, Gorenja Dobrava 10, Gorenja vas, spričevalo 3. letnika ESIC Kranj,
Gimnazija, izdano leta 2010. gnf-321741
Čamer Teo, Šercerjeva 5, Velenje, indeks, št. 12110195384 I, izdala VSŠ - ŠCV
Velenje, leto izdaje 2010. gnn-321883
Čebulj Nina, Gmajnica 68A, Komenda,
spričevalo 1. letnika Srednje šole za gostinstvo in turizem, smer gostinski tehnik,
izdano leta 1988, izdano na ime Levec Nina.
gng-321915
Černivec Karina, Brezovec 28A, Cirkulane, spričevalo 1. letnika Srednje šole za
oblikovanje MB, poklic teh. oblikovanja, izdano leta 2010. m-592
Černivec Luka, Gostičeva cesta 20, Radomlje, spričevalo 2. letnika Srednje strokovne šole Bežigrad, izdano leta 2011.
gnb-321920
Daković Aljaž, Sadjarska 23b, Maribor,
indeks, št. 83054196, izdala EPF Maribor.
m-560
Dedić Sara, Nusdorferjeva ulica 9, Ljubljana, spričevalo 9. razreda OŠ Božidarja
Jakca. gny-321922
Delić Sebila, Petelinjek 10, Novo mesto,
spričevalo 1. letnika Šolskega centra Novo
mesto, smer bolničar - negovalec, št. 1/b417, izdano leta 2010/2011. gnu-322051
Doblanovič Šešek Anja, Prijateljeva ulica 3, Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika ter
spričevalo o poklicni maturi Srednje šole za
oblikovanje in fotografijo, izdano leta 2002,
2003 in 2006. gnl-321835
Drnovšek Kristina, Šentlambert 16, Zagorje ob Savi, spričevalo 3. letnika Gimnazije Jožeta Plečnika v Ljubljani, izdano leta
2011. gng-321790
Erklavec Katarina, Ulica Slavka Pengova 4, Domžale, spričevalo 2. letnika Biotehniškega izobraževalnega centra, Živilska
šola, izdano leta 2011. gnq-321805
Ferlin Nika, Stranska vas ob Višnjici 2 b,
Ivančna Gorica, spričevalo 3. letnika Srednje
šole Josipa Jurčiča Ivančna Gorica, smer
Gimnazija, izdano leta 2011. gnk-321736
Fluher Blaž, Metava 5, Malečnik, spričevalo 3. letnika II. Gimnazije Maribor, izdano
leta 2009. m-519
Furman Roki, Potrčeva cesta 40, Ptuj,
spričevalo 2. letnika PTI, smer elektrotehnik
elektronik in maturitetno spričevalo, izdano
leta 2006, 2006. m-520
Gaberšek Mateja, Grliče 16, Podplat, indeks, št. 11130210272, izdala Poslovno-komercialna šola Celje. gnr-322054
Gashi Lendita, Kidričeva cesta 30, Kranj,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje biotehniške šole v Kranju, izdano leta 2006.
gnw-322099

Glavač Jure, Stara Vrhnika 54A, Vrhnika, spričevalo 2. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem, izdano leta 2010.
gnz-321896
Glažar Timotej, Na jasi 23, Ptuj, spričevalo 4. letnika Biotehniške šole Ptuj, ŠC
Ptuj, izdano leta 2009. gnd-321893
Gnezda Emil, Fiesa 74, Piran - Pirano,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje tehniške šole v Ljubljani, št. I - S/896, izdano
leta 1977. gnl-321885
Golar Niki, Dobravica 13, Ig, maturitetno
spričevalo in obvestilo o uspehu pri maturi
Srednje šole za gostinstvo in turizem, izdano leta 2009. gnb-321870
Gorše Patrik, Koroška cesta 22, Ljubljana, spričevalo 1 letnika Gimnazije Bežigrad
v Ljubljani, izdano leta 2011. gnj-321787
Gošnik Mateja, Breg pri Slovenskih Konjicah 33, Slovenske Konjice, spričevalo 3.
letnika Srednje strokovne in poklicne šole
Celje, izdano leta 2005. gnw-322049
Grabar Janja, Triglavska ulica 5, Koper Capodistria, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje kovinarske in prometne šole Koper,
št. FR/116, izdano leta 2000. gnr-321704
Grager Bojan, Vukovje 67, Pernica, zaključno spričevalo SKSMŠ v Mariboru, poklic ključavničar, izdano leta 1990. m-527
Grošelj Domen, Šolska 6, Domžale, spričevalo 1. letnika Srednje šole Domžale, izdano leta 2006. gnr-321804
Gumpot Dejan, Pod Gonjami 113, Prevalje, maturitetno spričevalo Gimnazije Ravne na Koroškem, številka 1127, izdano leta
2001. gnl-321710
Gungl Sabina, Levstikova 9, Maribor,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje kovinarske strojne šole Maribor, izdano leta
1981, 1982, 1983. m-543
Haladeja Patricija, Videm 28a, Videm pri
Ptuju, spričevalo 4. letnika Srednje ekonomske šole Ptuj, smer ekonomski tehnik, izdano leta 2011. m-574
Halilovič Alen, Koštjalova 44, Novo mesto, indeks, št. 41080209, izdala Medicinska
fakulteta. gnb-321895
Hasani Besnik, Viška cesta 21, Ljubljana, spričevali 7. in 8. razreda ter potrdilo
o končani osnovni šoli, izdala OŠ Livada v
Ljubljani, leta 2008 in 2009. gnb-322020
Hauptman Tanja, Dvorjane 89, Spodnji
Duplek, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje zdravstvene šole Maribor, izdano leta
2000. m-532
Horvat Jaka, Sveti duh 277, Škofja Loka,
spričevalo 1. letnika TŠC Kranj, izdano leta
2006. gnk-322011
Hozjan Veronika, Kneža 8B, Most na
Soči, spričevalo 3. letnika Gimnazije Nova
Gorica, št. 3/10/11, izdano leta 2011.
gnd-321918
Hren Klemen, Debina 16, Slovenska Bistrica, spričevalo splošne mature Srednje
strojne šole Maribor, smer tehn. gimnazija,
izdano leta 2009. m-486
Humar Petra, Gregorčičeva 20, Tolmin,
indeks, št. 22066960, izdala Fakulteta za
šport, leto izdaje 2007. gnk-321761
I2I - G d.o.o., Dolenja vas 5, Prebold,
spričevalo o plovnosti, izdajatelj Javna
agencija za civilno letalstvo RS, leto izdaje
2006. gnb-322028
I2I - G d.o.o., Dolenja vas 5, Prebold,
spričevalo o vpisu v register, izdajatelj Javna
agencija za civilno letalstvo RS, Direktorat
za civilno letalstvo RS, izdano leta 2006.
gnr-322029
I2I - G d.o.o., Dolenja vas 5, Prebold,
spričevalo o hrupu, izdajatelj Javna agenci-
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ja za civilno letalstvo RS, izdano leta 2006.
gnq-322030
Jakob Natalija, Pristava 4B, Dobrna,
spričevalo 1. in 3. letnika Šolskega centra
Celje, št. 051-685-219, izdano leta 2009,
2011. gnx-322073
Jakolič Nina, Brunšvik 43, Rače, spričevalo 3. letnika III. Gimnazije Maribor, izdano
leta 2008. m-564
Jalen Daša, Streliška ulica 5, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Toneta Čufarja Ljubljana, izdano leta 2004. gnz-321921
Jamnik Maja, Otok Virje, Varaždinska 5,
42208 Cestica, maturitetno spričevalo Gimnazije Franca Miklošiča, izdano leta 1999.
gnl-322010
Jamšek Maj Sebastjan, Potrčeva ulica 14, Ljubljana, spričevalo 4. letnika Srednje medijske in grafične šole, izdano leta
2011. gny-322047
Janković Milan, Nikola Tesla 39, 43500
Daruvar, Hrvaška, diplomo Šolskega centra v Celju, smer gradbeništvo, izdana leta
1986. gnp-322031
Japundža Zoran, Endliherjeva ulica 15,
Ljubljana, spričevalo 9. razreda Cene Štupar – Centra za permanentno izobraževanje, izdano leta 2011. gnf-321816
Jarc Matjaž, Babna Gora 60, Polhov
Gradec, spričevalo 3. letnika Biotehniškega
izobraževalnega centra Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola, izdano leta 2010.
gnm-322009
Jelenko Damir, Sadjarska ulica 18, Lenart v Slov. goricah, diplomo Srednje teh. in
metalurške šole Maribor, smer strojni tehnik,
izdana leta 1985. m-494
Jeraj Darja, Lesno Brdo 32A, Vrhnika,
maturitetno spričevalo Gimnazije Vič, številka 1246, izdano leta 2002. gnt-321706
Jeraj Karmen, Zgornje Priniče 34, Medvode, spričevalo 1. letnika BIC - Ljubljana,
izdano leta 2007. gnp-322056
Jesenko Irma, Bukov Vrh 2, Poljane nad
Škofjo Loko, maturitetno spričevalo Srednje
medijske in grafične šole v Ljubljani, izdano
leta 2008. gne-321767
Jezovšek Miran, Slivnica pri Celju 14,
Gorica pri Slivnici, spričevalo 3. letnika Kmetijske šole Šentjur, izdano leta 1990/1991.
gnf-322091
Jovanović Tanja, Goriška 15a, Maribor,
spričevalo 4. letnika Srednje prometne šole
Maribor, izdano leta 2006. m-512
Jug Jasmina, Zbelovo 39a, Loče pri Poljčanah, spričevalo 3. in 4. letnika III. gimnazije v Mariboru, izdano leta 2006, 2007
in spričevalo o poklicni maturi ter obvestilo
o uspehu pri poklicni maturi III. Gimnazije
Maribor, izdano leta 2007. m-576
Juhart Alino, Borštnikova 100, Maribor,
spričevalo 3. letnika I. Gimnazije Maribor,
izdano leta 2010. m-517
Juhart Rok, Zgornja Kungota 79, Zgornja
Kungota, spričevalo 4. letnika Srednje šole
za oblikovanje Maribor, izdano leta 2007.
m-608
Jurkić Mirel, Goriška cesta 15, Velenje,
spričevalo 1. letnika ŠCV - Strojna tehnična in poklicna, št. 1, izdano leta 2007.
gne-322092
Juršič Renato, Poštna 1a, Ormož, spričevalo 1. letnika Srednje gradbene šole Maribor, smer slikopleskar, izdano leta 1991.
m-551
Karba Andreja, Mirna ulica 30, Bistrica
ob Dravi, indeks, št. 93633607, izdala Fakulteta za strojništvo v Mariboru. m-495
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Karo Nino, Cankarjeva 18, Maribor, maturitetno spričevalo Srednje ekonomske šole
Maribor, smer ekonomska gimnazija, izdano
leta 2009. m-483
Kastelic Urška, Trg zbora odposlancev 72, Kočevje, spričevalo 2. letnika Srednje frizerske šole Ljubljana, številka I/188,
izdano leta 2010. gno-321732
Kečanović Haris, Postojnska ulica 23, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene šole, izdano leta 2011.
gnk-322061
Kekec Andrej, Novo naselje 31, Bistrica
ob Dravi, SKSMŠ v Mariboru, poklic mehanik vozil in voznih sredstev, izdano leta
1999. m-522
Kermc Klavdija, Šalijeva 4, Novo mesto,
spričevalo 3. letnika SKŠ Grm, Novo mesto,
izdano leta 1999. gnn-321708
Kirbiš Matej, Ulica Rudija Tertina 5, Miklavž na Dravskem polju, obvestilo o uspehu 4. letnika Srednje gradbene šole Maribor,
izdano leta 2008. m-557
Klakočer Maja, Vrenska gorca 23, Buče,
indeks, št. F0008150, izdala Filozofska fakulteta Maribor. m-481
Klanjšek Blanka, Loka pri Žusmu 108,
Šentjur, zaključno spričevalo Vrtnarske
šole Celje, smer cvetličar, izdano leta 2007.
m-537
Klemenčič Marjan, Cesta maršala Tita
53B, Jesenice, spričevalo o zaključnem izpitu Železarsko izobraževalnega centra Jesenice, št. 4, izdano leta 1976. gnu-321901
Kmetič Jožica, Sp. Korena 23, Spodnji Duplek, zaključno spričevala Srednje
vzgojiteljske šole Maribor, izdano leta 1978.
m-540
Knavs Damjana, Gradnikova cesta 93,
Radovljica, indeks, izdala Srednja tekstilna
in obutvena šola Kranj, izdan na priimek Zoran Damjana, leto izdaje 1984. gns-321828
Knavs Roman, Gradnikova cesta 93, Radovljica, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
elektrotehniške šole v Ljubljani, izdano leta
1982, 1983. gnt-321827
Kokalj David, Vinje 112, Dol pri Ljubljani,
spričevalo o končani OŠ Dol pri Ljubljani,
izdano leta 2006. gnn-322033
Kolar Lea, Poljanska cesta 10, Škofja
Loka, maturitetno spričevalo in obvestilo o
uspehu pri maturi Srednje zdravstvene šole
Ljubljana, izdano leta 2010. gnl-321910
Koletič Benjamin, Gubčeva 10, Brežice,
spričevalo 1. letnika ETRŠ Brežice, izdano
leta 2011. gnx-322023
Kolmanič Tadeja, Zlatoličje 16, Starše,
spričevalo 2. letnika Srednje trgovske šole
MB, smer prodajalec, trgovec, izdano leta
1995. m-545
Kopina Renata, Brdce 48, Dol pri Hrastniku, indeks, št. 11130121307, izdala Višja
poslovno-komercialna šola Celje, leto izdaje
2006. gnj-322087
Korasa Matic, Lenartova 11, Mežica, maturitetno spričevalo Gimnazije Ravne na Koroškem, izdano leta 2006. gnm-322084
Koren Tjaša, Trnovski pristan 6, Ljubljana, spričevalo 2. letnika Srednja šola za
farmacijo, kozmetiko in zdravstvo, izdano
leta 2011. gno-321807
Korošec Lara, Ulica Frankolovskih žrtev 5, Celje, spričevalo 3. letnika I. Gimnazije v Celju, smer splošna gimnazija, izdano
leta 2006. m-580
Kostič Dajana, Gazicev 30D, Cerklje ob
Krki, spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika Šolskega centra Novo mesto - Sestg, izdano leta
2007, 2008, 2009, 2010. gno-321907
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Kozina Aljaž, Sušje 30a, Ribnica, spričevalo 1. in 2. letnika Gimnazije Kočevje,
izdano leta 2009, 2011. gnu-322101
Kozmus Anja, Podlubnik 288, Škofja Loka, spričevalo 1. letnika Srednje frizerske šole Ljubljana, izdano leta 2009.
gni-321863
Kozole Anja, Mariborska cesta 20, Radlje ob Dravi, spričevalo 9. razreda OŠ Staneta Rozmana Maribor, izdano leta 2008.
m-562
Krajnc Marko, Barislovci 17, Lovrenc na
Dravskem polju, spričevalo 1. letnika in obvestilo o uspehu 2. letnika Srednje gr. šole in
gimnazije Maribor, poklic gr. tehnik, izdano
leta 2007, 2008. m-597
Kramljak Gregor, Sveti Anton na Pohorju 34, Vuhred, spričevalo 1. letnika Srednje
šole za oblikovanje, smer frizer, izdano leta
2006. m-524
Kranjc Vesna, Polica 8A, Grosuplje, spričevalo 3. in 4. in spričevalo poklicne mature
Srednje šole za gostinstvo in turizem Ljubljana, izdano leta 2002 in 2003. gnt-322006
Križan Zlatko, Ribnica na Pohorju 21a,
Ribnica na Pohorju, zaključno spričevalo
Gimnazije pedagoške smeri v Mariboru, izdano leta 1974. m-504
Krstanović Robert, Staneta Severja 14,
Maribor, potrdilo o opravljenem zaključnem
izpitu Srednje šole za trgovske dejavnosti v
Mariboru, izdano leta 1995. m-577
Krvina Mateja, Tenetiše 60, Golnik,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika Trgovske
šole, št. 3C 481-143, izdano leta 1987.
gnm-322034
Kuk Katja, Partizanska 20b, Koper Capodistria, spričevalo 2. letnika Srednje
tehniške šole Koper, izdano leta 2010.
gni-322113
Kupčič Anja, Vrtna ulica 7, Hoče, spričevalo 3. letnika II. Gimnazije Maribor, izdano
leta 2010. m-509
Lamut Karin, Ob stadionu 11, Slovenska
Bistrica, spričevalo 3. letnika Srednje šole
za gostinstvo in turizem Maribor, izdano leta
2004. m-552
Lavrenčič Sabina, Veliki Podlog 57, Leskovec pri Krškem, spričevalo 1. in 3. letnika ETRŠ Brežice, izdano leta 2007, 2009.
gnt-321902
Lepenik Kranjčec Mario, Slugova ulica 8,
Maribor, spričevalo 3. letnika Srednje šole
za oblikovanje Maribor, smer medijski tehnik, izdano leta 2011. m-505
Lesar Anka, Topniška ulica 29, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Šolskega centra Ljubljana, Gimnazija Antona Aškerca, izdano
leta 2010. gnc-321894
Lesnik Tjaša, Skorno pri Šoštanju 49,
Šoštanj, spričevalo 1., 2. in 3. letnik in spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole za
storitvene dejavnosti v Velenju, izdano leta
2006, 2007 in 2008. gnl-321760
Lešnik Erna, Meljska cesta 37, Maribor,
spričevalo 1. letnika Administrativne šole v
Mariboru, izdano leta 1988. m-598
Letonja Stanislav, Rucmanci 44, Sveti
Tomaž, spričevalo 2. letnika Srednje kovinarske šole v Ptuju, poklic ključavničar, izdano leta 1975. m-526
Levičar Ksenija, Kešetova 13A, Trbovlje,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
za oblikovanje in fotografijo, št. 13/b/1993/94,
izdano leta 1994. gnu-322076
Likar Denis, Kolodvorska cesta 32, Postojna, spričevalo 1. letnika Elektrotehniško
- računalniške strokovne šole in gimnazije
Ljubljana, izdano leta 2009. gns-321803

Lisjak Darja, Šišenska cesta 2, Ljubljana,
maturitetno spričevalo in spričevalo 4. letnika Gimnazije Šentvid. gnf-321916
Lokar Mojca, Češnjevek 56, Trebnje,
spričevalo o končani OŠ Trebnje, izdano
leta 2002. gnw-322074
Lončar Teja, Mala ulica 5, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Srednje medijske in
grafične šole Ljubljana, izdano leta 2011.
gnq-321830
Loren Aleš, Kobdilj 30 B, Štanjel, spričevalo o zaključnem izpitu Hotelske šole
Ljubljana, izdano leta 1979, izdano na ime
Lorenčič Aleš. gnd-321793
Lovrenčič Teja, Ulica Hermana Potočnika 34, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije Moste, izdano leta 2009. gnb-322095
Lovrenčič Teja, Ulica Hermana Potočnika 34, Ljubljana, spričevalo 4. letnika Gimnazije Moste, izdano leta 2010. gnz-322096
Lovše Barbara, Spodnje Jarše, Jarška
cesta 11, Domžale, spričevalo 3. letnika,
izdal Srednješolski center Rudolfa Maistra v
Kamniku, izdano leta 1991. gnv-321725
Lušina Jan, Podnart 69, Podnart, spričevalo 3. letnika Srednje veterinarske šole,
izdano leta 2010. gnp-322081
Macedoni Borut, Šmarjeta 21, Šmarješke Toplice, diplomo Srednje šole tehničnih
strok Franc Leskovšek Luka. gnb-321795
Maguša Dušan, Štrekljeva ulica 70, Maribor, indeks, št. 12150160417, izdala Višja
prometna šola Maribor. m-492
Majcen Milan, Hum pri Ormožu 2a, Ormož, zaključno spričevalo Srednje gradbene šole Maribor, smer avtoličar, izdano leta
1993. m-539
Majerle Samo, Vavpotičeva 6, Novo mesto, spričevalo 1. in 2. letnika Šolskega centra, Poklicne šole Novo mesto, izdano leta
1999, 2001. gnm-321734
Mandl Medeja, Lackova 124, Limbuš,
spričevalo 1. letnika Srednje ekonomske
šole Maribor, izdano leta 2007. m-535
Marinčič Janez, Žabnica 11, Notranje
Gorice, spričevalo 4. letnika Elektrotehnične-računalniške strokovne šole in gimnazije
Ljubljana, izdano leta 2002. gno-321932
Marjanović Luka, Medenska cesta 5a,
Ljubljana, spričevalo 2. letnika Gimnazije Šentvid v Ljubljani, izdano leta 2011.
gny-321722
Marolt Laura, Obrtna ulica 14, Horjul,
spričevalo 1. letnika Biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola, izdano leta 2009.
gnt-322002
Maver Rok, Delakova ulica 19, Ljubljana,
spričevalo 2. letnika Gimnazije Moste, izdano leta 2011. gnu-321826
Mavrič Mrak Lonja, Groharjeva ulica 8, Kamnik, spričevalo 2. letnika Gimnazije in veterinarske šole, izdano leta 2007.
gnc-321794
Mehić Alma, Rusjanov trg 3, Ljubljana,
indeks, št. 27091756, izdala Fakulteta za
matematiko in fiziko. gnw-321924
Mehić Jasmina, Jakčeva ulica 15, Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje trgovske šole, ekonomski tehnik. gnx-321923
Mehmedović Jasna, Gabrje 23 a, Dobrova, spričevalo 2. letnika ŠCPET v Ljubljani,
izdano leta 2008. gne-322017
Mencingar Sara, Senožeti 1 g, Dol pri
Ljubljani, spričevalo o končani OŠ Mirana Jarca v Ljubljani, izdano leta 2005.
gng-322015
Mencinger Sara, Ulice Ane Ziherlove 6, Ljubljana, spričevalo 2. letnika Srednje
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upravno-administrativne šole v Ljubljani, št.
IV/409, izdano leta 2009. gnk-321911
Mertelj Tonja, Veliko Mlačevo 31A, Grosuplje, spričevalo 3. letnika Gimnazije Poljane, izdano leta 2011. gny-321872
Mihelič Anja, Legenska cesta 2, Slovenj
Gradec, indeks, št. 18030108, izdala Filozofska fakulteta. gnh-321914
Mihelič Marcel, Ciglence 52, Spodnji Duplek, spričevalo 1. letnika Škofijske gimnazije, izdano leta 2006. m-588
Mikl Urška, Svenškova 24 a, Maribor,
spričevalo 3. in 4. letnika Ekonomske gimnazije v Mariboru, izdano leta 2008, 2009.
m-490
Mikulan Vera, Hajnsko 34, Pristava pri
Mestinju, zaključno spričevalo Srednje lesarske šole Maribor, izdano leta 1986. m-569
Milavec Nataša, Pahorjeva 28, Koper Capodistria, diplomo SEDŠ Koper, leto izdaje 1985. gnj-321912
Milharčič Matic, Rojčeva ulica 22, Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije Ledina, izdano leta 2007. gnh-322064
Mlakar Goran, Popovičeva 7, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu SKSMŠ Maribor, poklic orodjar, izdano leta 1992. m-599
Molan Tomislav, Dolenja vas 126, Krško,
spričevalo 1. letnika Srednje tehnične šole
Krško, izdano leta 1988. gnx-321823
Mosbruker Špela, Grobelno 48, Grobelno, indeks, št. F0007706, izdala Filozofska
fakulteta v Mariboru. m-502
Možina Iztok, Moste 40G, Komenda, spričevalo 3. letnika Srednje šole za gostinstvo
in turizem, izdano leta 2000. gni-321813
Murko Doroteja, Šarhova ulica 31A, Maribor, spričevalo 1. letnika Šolskega centra
Velenje, turistični tehnik, izdano leta 2005.
m-546
Nemec Mateja, Benčičeva 4, Koper - Capodistria, spričevalo o končani OŠ Antona
Ukmarja, izdano leta 2001. gnp-321731
Nipič Boštjan, Zg. Korena 5d, Zgornja
Korena, indeks, št. 81618002, izdala Ekonomsko poslovna fakulteta Maribor. m-487
Novak Simon, Kokava 1, Juršinci, zaključno spričevalo Elektro šole Ptuj, smer
elektrikar - energetik, izdano leta 1993.
m-531
Novak Sonja, Ratež 6, Brusnice, spričevalo 8. razreda Razvojno izobraževalnega centra Novo mesto, št. delovodnika
619, št. mat. lista 1055, izdano leta 1994.
gno-321707
Novakovič Sara, Podplešivica 9, Notranje Gorice, spričevala 1. , 2. in 3. letnika
ter spričevalo o zaključnem izpitu, izdala
Srednja frizerska šola v Ljubljani leta 2006,
2007 in 2008. gni-322013
Ocvirk Jernej, Novi trg 4, Celje, indeks,
št. F0019350, izdala Univerza v Mariboru,
Filozofska fakulteta. m-491
Ogrizek Tadeja, Bohova 44b, Hoče, spričevalo 3. letnika II. Gimnazije v Mariboru,
izdano leta 2010. m-507
Osolin Eva, Škocjan 25, Dob, spričevalo 1. letnika SVŠGL Ljubljana, izdano leta
2009. gnx-321798
Pajić Eva, Biankinijeva 5, 10000 Zagreb,
Hrvaška, spričevalo 1.–4. letnika Gimnazije
Poljane, izdano leta 1994–1998, izdano na
ime Jesenšek Eva. gnn-322008
Palir David, Novo Polje c. XVI//26 a, Ljubljana - Polje, spričevali 1. in 2. letnika, izdala Srednja šola tiska in papirja v Ljubljani,
izdani leta 2002 in 2003. gnz-321721
Pavlinič Žiga, Kosarjeva 55, Maribor,
spričevalo - zaključno Srednje kmetijske
šole v Mariboru, izdano leta 1998. m-606

Pelko Verica, Metni vrh 30A, Sevnica,
spričevalo 1. letnika Srednje vrtnarske,
kmetijske in gospodinjske šole Celje, izdano leta 1991, izdano na ime Jamnik Verica.
gnz-322071
Pelko Verica, Metni vrh 30A, Sevnica,
spričevalo 3. letnika Srednje vrtnarske,
kmetijske in gospodinjske šole Celje, izdano leta 1993, izdano na ime Jamnik Verica.
gny-322072
Petelinc Uroš, Pliberškova ulica 20, Maribor, maturitetno spričevalo Srednje prometne šole Maribor, program prometni tehnik,
izdano leta 2006. m-563
Petrović Ana, Rimska cesta 26, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Majde Vrhovnik
v Ljubljani, izdano leta 2009. gnw-321724
Piko Sara, Na Produ 11, Prevalje, spričevalo 4. letnika Srednje gostinsko-turistične
in lesarske šole v Šolskem centru Slovenj
Gradec, izdano leta 2010. gnn-321908
Piltaver Sara, Vir, Parmova 3, Domžale,
spričevalo o končani OŠ Rodica, izdano leta
2007. gnh-322014
Pinterič Leja, Prežihova ulica 15, Brežice, spričevalo 2. letnika Ekonomske in
trgovske šole Brežice, izdano leta 2009.
gnq-322055
Pirih Neža, Gorenjska ulica 37, Bled,
spričevalo 1. letnika Gimnazije Kranj, izdano leta 2006. gng-322040
Pirih Neža, Gorenjska ulica 37, Bled,
spričevalo 2. letnika Gimnazije Kranj, izdano leta 2007. gnf-322041
Pižmoht Nelka, Gregorčičev drevored 1,
Ptuj, spričevalo 2., 3. in 4. letnika ter spričevalo o zaključnem izpitu Srednje predagoške šole - vzgojiteljske šole, izdano leta
1978, 1979, 1980 in 1980. m-523
Plohl Anja, Markovci 35b, Markovci, spričevalo o poklicni maturi Ljudske univerze
Ptuj, izdano leta 2007. m-485
Podlesnik Amanda, Ribnica na Pohorju 70, Ribnica na Pohorju, spričevalo 1. in
3. letnika Srednje šole za oblikovanje Maribor, smer frizer, izdano leta 2007 in 2009.
m-541
Podlipec Saša, Mala Logojna 23, Vrhnika, maturitetno spričevalo Srednje ekonomske šole, izdano leta 2007. gny-322097
Poprask Srečko, Ljubija 101, Mozirje,
spričevalo 1. in 2. letnika SŠGT Celje, smer
gostinski tehnik, izdano leta 2004, 2005.
m-593
Poštrak Janko, Zg. Voličina 101, Voličina, spričevalo o zaključnem izpitu Teh. elektro in strojne tekstilne šole v Mariboru, št.
347-676/79, izdano leta 1979. m-525
Predan Leon, Slivniško Pohorje 17b, Pohorje, spričevalo 4. letnika I. Gimnazije Maribor, izdano leta 2009. m-542
Prislan Tilen, Čopova ulica 2, Žalec, spričevalo 1. letnika SŠGT Celje, smer kuhar,
izdano leta 2009. m-566
Pucovsky Alen, Zvonimira Miloša 4, Izola
- Isola, spričevalo 1. letnika Srednje tehnične
šole Koper, izdano leta 2005. gny-321801
Pucovsky Alen, Zvonimira Miloša 4, Izola
- Isola, spričevalo 2. letnika Srednje tehnične
šole Koper, izdano leta 2006. gnk-321811
Pučnik Maja, Zgornje Grušovje 7, Oplotnica, indeks, št. 29018318, izdala Fakulteta
za strojništvo, Univerza v Mariboru, leto izdaje 2006. gnh-321814
Rančigaj Maja, Gomilsko 24a, Gomilsko,
zaključno spričevalo I. Gimnazije v Celju,
Umetniška gimnazija - glasbena smer, izdano leta 2006. m-529
Recek Tomaž, Večeslavci 13, Rogašovci, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje-
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šolskega centra Murska Sobota, izdano leta
1990. gnc-321819
Rekar Ines, Ravenska pot 59, Škofljica,
spričevala 1., 2., 3., 4. letnika in maturitetno
spričevalo Gimnazije Poljane, spričevala izdana leta 1999, 2000, 2001, 2002, maturitetno 2003. gnc-322044
Repnik Andreja, Stari Grad 32, Makole,
indeks, št. 83051843, izdala Ekonomskoposlovna fakulteta UM, leto izdaje 2009.
gnq-322080
Ristić Goran, Šentiljska 27, Maribor, spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske šole v
Mariboru, izdano leta 2006. m-503
Rituper Miha, Pečarovci 21, Mačkovci, indeks, izdal Šolski center Velenje, dne
23. 8. 2010. gnj-322012
Rode Milan, Maistrova 13, Maribor, zaključno spričevalo Lesno kovinarske šole
Slovenska Bistrica, smer mizar, izdano leta
1978. m-573
Rozinec Tomaž, Rihpovec 44, Trebnje,
spričevalo 3. letnika in o zaključnem izpitu,
izdala Agroživilska šola v Ljubljani, izdano
leta 2008. gno-322032
Rudman Andrej, Kogejeva ulica 8, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje medijske in grafične šole Ljubljana, izdano leta
2011. gnz-321871
Rupnik Rok, Lojzeta Hrovata 10, Kranj,
spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika ter maturitetno spričevalo TŠC Kranj, oziroma SESŠ
Kranj, izdano leta 2002, 2003, 2004, 2005,
2006. gns-321928
Saboti Sanja, Meljska cesta 67, Maribor, spričevalo 4. letnika in poklicne mature
SŠGT Maribor, izdano leta 2004 in 2004.
m-567
Sakelšek Matej, Ruška cesta 45, Maribor, spričevalo 3. in 4. letnika in potrdilo o
poklicni maturi Srednje ekonomske šole Maribor, izdano leta 2006, 2007, 2008. m-581
Salihović Alen, Škapinova ulica 12, Celje, indeks, št. 27100966, izdala Fakulteta za
matematiko in fiziko. gnv-322100
Savanović Dijana, Frankovo naselje 52,
Škofja Loka, spričevalo 1. letnika Šolskega
centra za pošto, ekonomijo in telekomunikacije, izdano leta 2004. gnv-321800
Sedovšek Tadeja, Škale 52, Velenje,
spričevalo o končani OŠ Livada Velenje,
izdano leta 2002. gnu-321726
Senekovič Iris, Zgornje Dobrenje 27,
Šentilj v Slov. goricah, spričevalo 3. letnika
Srednje strojne in poslovne šole Maribor,
izdano leta 2005. m-582
Shabanaj Mirandi, Mariborska cesta 117,
Dravograd, spričevalo 1. letnika Šolskega
centra SSZŠ Slovenj Gradec, št. 123, izdano leta 2007. gnk-322086
Simončič David, Vrhovo 60, Radeče,
spričevalo 2. letnika SŠGT Celje, smer
gastronomsko turistični tehnik, izdano leta
2010. m-554
Sledič Aleksander, Tomšičeva 18, Slovenska Bistrica, spričevalo 3. letnika Gimnazije Slovenska Bistrica, izdano leta 2009.
m-515
Slemenšek Anja, Čretniška ulica 5, Poljčane, spričevalo 4. letnika III. Gimnazije Maribor, izdano leta 2010. gnd-322043
Srdić Dragana, Ulica Mire Miheličeve 15,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje šole
za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo v Ljubljani, izdano leta 2010. gnw-321774
Stojanović Nataša, Cesta zmage 39,
Zagorje ob Savi, spričevala 1., 2. 3. in 4.
letnika Gimnazije in ekonomske srednje
šole Trbovlje, izdana od leta 2006 do 2009.
gne-321792
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Šabančević Zahira, Ulica Staneta Bokala
1A, Jesenice, spričevala 1., 2. in 3. letnika
Gimnazije Jesenice, izdana leta 2007, 2008,
2010. gnq-321730
Šaler Pavel, Smetanova 34, Maribor, zaključno spričevalo Gradbene tehniške šole
Maribor, smer gradbeni tehnik, izdano leta
1965. m-528
Šebalj Marin, Gozdna pot 8, Leskovec pri
Krškem, potrdilo o opravljeni poklicni maturi,
izdal Šolski center Novo mesto, leta 2007.
gnf-322016
Šega Bernarda, Retje 6A, Loški Potok,
spričevalo 1. letnika Srednje šole Kočevje,
izdano leta 1998. gnu-321926
Šega Bernarda, Retje 6A, Loški Potok,
spričevalo – zaključno Srednje šole Kočevje, izdano leta 2000. gnt-321927
Šegel Blaž, Javornik 63, Ravne na Koroškem, spričevalo 9. razreda Osnovne šole
Koroški jeklarji Ravne, izdano leta 2011.
gnn-321833
Škafar Špela, Šmartno 197, Šmartno pri
Slov. Gradcu, spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika Srednje ekonomske šole Slovenj Gradec.
gnd-321818
Škraban Tamara, Strukovci 25, Bodonci,
indeks, št. 18061547, izdala Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani. gny-322022
Škrjanec Samanta, Škrjančeva 11, Domžale, spričevalo 9. razreda Centra za permanentno izobraževanje Cene Štupar, izdano
na ime Rejc Samanta. gnx-321898
Šojat Mateja, Šolnova 6, Velenje, diplomo Pedagoške fakultete, Univerze v Mariboru, št. V01054, leto izdaje 2007, izdana na
priimek Mravljak Mateja. gnc-322019
Špacapan Tadej, Podmark 4, Šempeter
pri Gorici, spričevalo 3. in 4. letnika Šolskega centra Nova Gorica, izdano leta 2000,
2001. gnb-321770
Štepec Maja, Studenec 18, Ivančna
Gorica, spričevalo 1. letnika Srednje frizerske šole Ljubljana, izdano leta 2009.
gnm-321809
Štimulak Ana Marija, Klanc 64C, Dobrna, spričevalo 4. letnika I. Gimnazije v Celju, smer spl. gimnazija, izdano leta 2008.
m-590
Štraus Blaž, Otemna 9 B, Šmartno v Rožni dolini, spričevalo 2. letnika SŠGT Celje,
smer gastronom hotelir, izdano leta 2010.
m-555
Šubelj Damjanca, Vidergarjeva ulica 21,
Ljubljana - Dobrunje, diplomo Srednje ekonomske šole Boris Kidrič, na ime Strojinc
Damjanca. gnw-321874
Šuligoj Jernej, Arclin 7d, Škofja vas, maturitetno spričevalo Šolski center Celje, Gimnazija Lava, izdano leta 2007. gnj-322062
Šutar Franc, Močilnikarjeva ulica 2B, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Elektro šole v Ljubljani, smer elektromehanik, št.
2959, izdano leta 1971. gnr-321904
Tadić Sara, Cesta Radomeljske čete 63,
Radomlje, spričevalo 1. letnika Srednje ekonomske šole Ljubljana, izdano leta 2007.
gnc-322069
Tasevski Alenka, Rusjanov trg 3, Ljubljana, indeks in diplomo, izdal Center srednjega usmerjenega izobraževanja Jesenice,
leta 1984 in 1987, na ime Hrastar Alenka.
gnz-322021
Taužič Anita, Sp. Žerjavci 41 a, Lenart v
Slov. goricah, spričevalo 3. letnika Srednje
ekonomske šole Maribor, izdano leta 2005.
m-511
Tertinek Živa, Valvasorjeva ulica 14,
Maribor, spričevalo 3. letnika ter obvestilo
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o maturi I. Gimnazije Maribor, izdano leta
2009, 2010. m-493
Tesić Marija, Šempas 9, Šempas, spričevalo 3. letnika Zdravstvene šole Šolskega
centra Nova Gorica, št. 3/1999, izdano leta
1999. gns-322103
Tesić Marija, Šempas 9, Šempas, spričevalo 4. letnika Zdravstvene šole Šolskega
centra Nova Gorica, št. 4/2000, izdano leta
2000. gnr-322104
Tkalec Jean Robert, Marčinkova ulica 1,
Maribor, spričevalo 4. letnika, maturitetno
obvestilo in maturitetno spričevalo Srednje
prometne šole Maribor, izdana leta 2009,
2009, 2009. m-513
Todorović Radmila, Kollarjeva ulica 8,
Maribor, spričevalo 3. letnika I. Gimnazije
Maribor, izdano leta 2009. m-533
Topolovec Jana, Stara cesta 14, Kranj,
spričevalo poklicne mature Srednje gradbene, geodetske in ekonomske šole Ljubljana,
izdano leta 2004. gny-321897
Toth Jožef, Kovačeva ulica 2, Lendava
- Lendva, spričevalo 1. in 2. letnika GŠC V
Mariboru, izdano leta 1972, 1973. m-596
Trafela Saša, Igriška ulica 3, Miklavž na
Dravskem polju, spričevalo 4. letnika I. Gimnazije Maribor, izdano leta 2010. m-544
Trebovc Lucija, Vojkova 1, Celje, spričevalo 1., 2. in 3. letnika ter spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega centra Celje, Srednje poklicne šole za storitve in logistiko,
smer frizer, izdana leta 2007, 2008, 2009.
gnr-321929
Turk Borut, Zg. Duplek 120 a, Spodnji Duplek, potrdilo o doseženi izobrazbi
SKSMŠ v Mariboru, poklic strojni tehnik,
izdano leta 1988. m-521
Ul Matej, Polhnica 25a, Ceršak, spričevalo 3. letnika Srednje lesarske šole Maribor, izdano leta 1992. m-501
Uršič Janja, Nad Čreto 1, Kamnica, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje vrtnarske
šole Celje, izdano leta 1998/1999, izdano na
ime Nemec Janja. gne-322042
Vajskopf Katja, Dornava 88B, Dornava,
spričevalo 2. letnika Srednje šole za oblikovanje - smer frizer, Maribor, izdano leta
2011. m-548
Valenko Aleš, Cunkovci 9, Gorišnica,
spričevalo 1. letnika Srednje šole za oblikovanje Maribor, smer frizer, izdano leta 2006.
m-568
Vašl Bojan, Dragočajna 7C, Smlednik,
spričevalo 3. in 4. letnik Kadetske šole
za miličnike, izdano leta 1980 in 1981.
gnc-321919
Vaupotič Gregor, Sp. Gorica 44, Rače,
spričevalo 3. in 4. letnika Teh. gimnazije
SERŠ Maribor, izdano leta 2004, 2005.
m-559
Veber Beata, Griže 66, Griže, spričevalo
8. razreda Osnovne šole Braslovče, izdano
leta 1992. gnz-321821
Velišček Marjana, G. Levičnika 66/D, Koper - Capodistria, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje zdravstvene šole Piran, izdano leta 1996. gnw-321799
Vereš Žan, Pogled 4, Moravče, spričevalo 9. razreda Osnovne šole Jurija Vege
Moravče, št. delovodnika 07-9A-15, izdano
leta 2007. gnk-321886
Vidovič Dejan, Borova vas 2, Maribor,
diplomo SKSMŠ v Mariboru, leta 1985.
m-583
Vincek Petra, Trčova 243, Malečnik, spričevalo 4. letnika Srednje šole pedagoške
usmeritve - smer učitelj, izdano leta 1991.
m-558

Vohl Samanta, Zimica 43, Zgornja Korena, spričevalo 2. letnika Srednje šole za
oblikovanje Maribor, poklic medijski tehnik,
izdano leta 2011. m-605
Volf Kristijan, Radgonska c. 21, Radenci,
spričevalo o zaključnem izpitu SŠGT Radenci, izdano leta 1998. gnd-321718
Vöröš Sanja, Murski Črnci 8, Tišina, maturitetno spričevalo Gimnazije Murska Sobota, izdano leta 2008. gne-321867
Vrzel Leon, Cesta XIV. divizije 38, Štore,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
za gostinstvo Maribor, izdano leta 1986.
gnt-321831
Zaletelj Tanja, Klečet 26, Žužemberk,
maturitetno spričevalo ŠC Novo mesto, izdano leta 2010. gnr-321829
Zalokar Tadej, Vreskovo 50, Trbovlje,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje tehnične
in poklicne šole Trbovlje. gnu-322001
Založnik Barbara, Tržaška cesta 214,
Ljubljana, obvestilo o uspehu 4. letnika Gimnazije Jožeta Plečnika Ljubljana, številka
10-2410, leto izdaje 2010. gnt-321852
Zelenik Nina, Stanetinci 28, Cerkvenjak,
obvestilo o uspehu na splošni maturi, izdajateljica III. Gimnazija Maribor, leto izdaje
2010. gni-321913
Zlatanovski Ivan, Gerbičeva 49, Ljubljana, indeks, št. 20090464, izdala Pravna fakulteta v Ljubljani. gnc-321719
Zorman Kristijan, Negova 95, Spodnji
Ivanjci, zaključno spričevalo Srednje gradbene šole Maribor, smer slikopleskar, izdano
leta 2011. m-570
Zorza Kristjan, Vrbovo 60, Ilirska Bistrica, spričevalo 3. letnika ŠC Postojna, št.
I-ST/71, izdano leta 2010. gns-321728
Zrnič Branka, Šaranovičeva 25a, Domžale, spričevalo 3. letnika Srednje gradbene,
geodetske in ekonomske šole, izdano leta
2007. gnp-321931
Zupanc Gregor, Cankarjeva ulica 27,
Trebnje, spričevalo 1. in 2. letnika PTI SSŠ,
št. I/ST-547, izdano leta 2004, 2005.
gnv-322075
Zupančič Manca, Velik Češnjice 27,
Šentvid pri Stični, spričevalo 4. letnika Srednje šole Josipa Jurčiča, izdano leta 2004.
gnx-322098
Žagar Sonja, Lavrica, Dolenjska cesta
273, Škofljica, spričevalo za mojstrski izpit
št. 1381-05-1007-04, izdala Obrtna zbornica
Slovenije v Ljubljani, na ime Balent Sonja.
gny-321772
Žebot Marko, Jezdarska 20, Maribor,
spričevalo 2. letnika Škofijske gimnazije
Maribor, izdano leta 2011. m-561

Drugo preklicujejo
Anderšek Dunja, Savinjska cesta 6, Trbovlje, študentsko izkaznico, št. E1015502,
izdala FERI Maribor. m-538
Artič Robert, Ulica 14. divizije 54, Rogaška Slatina, študentsko izkaznico, št.
E1010783, izdala FERI. m-603
Avdyl Ramaj, Pot na Rakovo Jelšo 319a,
Ljubljana, certifikat, št. 815, šifra kandidata
NG010850, izdal Center za poslovno usposabljanje leta 2008. gnp-321806
Avramovič Aleksander, Gubčeva cesta 9A, Velenje, študentsko izkaznico, št.
21080791, izdala Fakulteta za družbene
vede. gnl-321810
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Bajraktari Flamur, Trnoveljska cesta 8, Celje, certifikat Šolskega centra Celje, izdan 17.
1. 2007, številka IZO - 07/219. gnj-321737
Ban Stanislav Stane, Ulica Staneta Severja 11, Maribor, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500005096000, izdal Cetis d.d.
m-489
Bencak Mitja, Šalamenci 36, Puconci,
študentsko izkaznico, št. 11090240434, izdala VSGT Maribor. gnt-322102
Bezenšek Boštjan, Deržaničeva pot 18,
Limbuš, študentsko izkaznico, št. S1007529,
izdala Fakulteta za strojništvo Maribor.
m-508
Borota Laura, Goce Delčeva 35, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 19402315, izdala Ekonomska fakulteta. gnm-321884
Cimerlajt Špela, Frana Kovačiča 1, Maribor, potrdilo o opravljenem splošni maturi,
III. Gimnazije Maribor, izdano 2010. m-550
Černe Andreja, Menardova 26, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 11090021, izdala
Zdravstvena fakulteta, Univerza v Ljubljani.
gnr-321729
Dajnko Borut, Dravinski vrh 12B, Videm
pri Ptuju, potrdilo za varno delo s traktorjem,
izdal SŠC Ptuj, leta 2009. m-547
Darja Lorenčič s.p., Kurilniška ulica 5, Maribor, osnovno licenco Skupnosti, št. 007819,
izvod licence 007819/001-007819/002.
gnn-322083
Dobnik Maja, Ulica heroja Tomšiča 9, Maribor, študentsko izkaznico, št. 93622915, izdala FERI. m-585
Drobnič Neža, Jurčkova cesta 205, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 18090207,
izdala Filozofska fakulteta. gnz-322046
Feldin Snežana, Dramlje 15 C, Dramlje, študentsko izkaznico, št. 27091811,
izdala Fakulteta za matematiko in fiziko.
gnn-321808
Fideršek Denis, Ul. 15. junija 4, Ljubečna,
študentsko izkaznico, št. E1015658, izdala
FERI v Mariboru. m-579
Flisar Damjana, Ropoča 61, Rogašovci,
študentsko izkaznico, št. 61259520, izdala
Pedagoška fakulteta, Maribor. gnv-321900
Friedl Alex, Presetnikova ulica 14, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Srednja
vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana.
gnv-321875
Frigotransport Pišek&Hsf d.o.o., Lopata 17, Celje, preklic licence za vozilo CE
L 70T, št. GE002570/04786/022, serijska
št: G 0304342, zaporedna št: 043/313199.
gnq-321705
Gakić Nedim, Partizanska 7, Velenje, certifikat o nacionalni poklicni klasifikaciji, izdajatelj Šolski center Celje, izdan 11. 11. 2008,
številka IZO-08/4416. gnc-321744
Gerčar prevozi d.o.o., Vrhovlje 17, Lukovica, licenco, številka GE003182/05142/001,
za avtobus, registrska številka LJ KO-30A.
gnj-321762
Gosak Jasna, Zg. Jakobski Dol 47, Jakobski Dol, študentsko izkaznico, št. 61251911,
izdala Univerza v Mariboru. gng-322090
Hafner Manca, Tavčarjeva ulica 15, Škofja Loka, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija
Bežigrad v Ljubljani. gnx-321723
Hajec Bojan, Slovenska cesta 44, Središče ob Dravi, študentsko izkaznico, št.
93548671, izdala FERI Maribor. m-565
Hido Taraniš s.p., Tržna ulica 6, Ljubljana,
licenco, št. 011204/040, serijska št. O102339,
izdana pri OZS, dne 23. 10. 2008, z veljavnostjo do 5. 12. 2011. gnn-321933
Hlastan Alja, Vinogradniška 8, Zgornja Polskava, študentsko izkaznico, št.

61259991, izdala Pedagoška fakulteta Maribor. m-556
Inštaliranje pri gradnjah, Zagradišče 11,
Ljubljana - Dobrunje, štampiljko inštaliranje
pri gradnjah Matija Fras s.p. gnn-321733
Jelovčan Meta, Cesta na Rupo, Kranj,
študentsko izkaznico, št. 20040142, izdala Pravna fakulteta, Univerza v Ljubljani.
gnj-321887
Jurčič Sara, Zagorica 51, Veliki Gaber, dijaško izkaznico, izdala SŠ Josipa
Jurčiča Ivančna Gorica, št. 0005999448.
gnm-321709
Jurhar Klara, Ulica Tuga Vidmarja 2,
Kranj, študentsko izkaznico, št. 41056163,
izdala Fakulteta za organizacijske vede v
Kranju. gno-322007
Kačar Mark, Eipprova ulica 3, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 41080028, izdala
Medicinska fakulteta. gng-321715
Kadrić Avdija, Ulica Moše Pijade 8, Maribor, študentsko izkaznico, št. 30086029,
izdala Fakulteta za zdrav. vede Maribor.
m-594
Katan Marko, Zavrh 58, Voličina, študentsko izkaznico, št. E1001329, izdala FERI Maribor. m-496
Kavčič Peter, Avčinova ulica 10, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Vegova gimnazija v
Ljubljani. gnn-321783
Kemperle Janez, Črna pri Kamniku 4, Stahovica, izkaznico vojnega veterana, izdajatelj
Upravna enota Kamnik, številka 001511, izdana 3. 10. 2007. gni-322038
Kikelj Tjaša, Breg 51, Žirovnica, študentsko izkaznico, št. 21100069, izdala Fakulteta
za družbene vede. gnv-322050
Kodrun Neža, Javornik 40, Ravne na Koroškem, študentsko izkaznico, št. 30807885,
izdala Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru. m-589
Kolarič Janja, Slovenska cesta 19, Središče ob Dravi, študentsko izkaznico, št.
E1031933, izdala FERI Maribor. m-497
Korže Daša, Tesovnikova ulica 70, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 71100672,
izdala Biotehniške fakultete v Ljubljani.
gnt-322027
Kos Adrijana, Žikarce 8, Zgornja Korena, študentsko izkaznico, št. 81672998, izdala Ekonomsko poslovna fakulteta Maribor.
m-572
Kupnik Domen, Flisova 23, Muta, študentsko izkaznico, št. E1012567, izdala FERI Fakulteta za računalništvo in informatiko.
gnh-321714
Kutoša Domen, Kidričeva ulica 98, Trzin,
študentsko izkaznico, št. 31090136, izdala
Fakulteta za farmacijo. gns-322003
Ložar Anja, Pot na Labar 23, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Srednja zdravstvena
šola Ljubljana. gnm-322059
Mars Sabina, Herinja vas 27B, Otočec,
študentsko izkaznico, št. 49100055, izdala
Gea College. gnq-322105
Mesič Eva, Skopska ulica 4, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Srednja zdravstvena
šola Ljubljana. gnb-321820
Milharčič Matic, Rojčeva ulica 22, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 19470670,
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gni-322063
Muršec Dejan, Zg. Duplek 119a, Spodnji
Duplek, dijaško izkaznico, izdal FERI, št.
E1020847. m-506
Nikolić Radiša, Adamičeva cesta 53, Grosuplje, NPK za voznika, izdal CPU Ljubljana.
gnq-321905
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Pajek Arambašić Žan, Nova vas 30, Višnja
Gora, dijaško izkaznico, izdala Srednja šola
Josipa Jurčiča Ivančna Gorica. gni-322088
Pavlič Branka, Pot v Gaj 7, Koper - Capodistria, študentsko izkaznico, št. 44090033,
izdala AGRFT. gne-321717
Pavlin Aljaž, Kotnikova ulica 4, Hoče,
potrdilo o opravljenem preizkusu strokovnih
znanj s področja trženja investicijskih skladov, št. 2741, izdano leta 2007, pri Združenju
družb za upravljanje investicijskih skladov.
m-488
Pečonik Urška, Partizanska 60, Radlje ob
Dravi, študentsko izkaznico, št. 61251708,
izdala Pedagoška fakulteta, Univerza v Mariboru. gnh-322089
Petrol d.d., Ljubljana, Dunajska 50 - Pravno področje, Ljubljana-Petrol, štampiljko Petrol 182 Petrol d.d., Ljubljana, 1527 Ljubljana,
Dunajska 50. gnn-322108
Petrol d.d., Ljubljana, Dunajska 50 - Pravno področje, Ljubljana-Petrol, štampiljko Petrol 217, Petrol d.d., Ljubljana, 1527 Ljubljana, Dunajska 50. gnm-322109
Petrol d.d., Ljubljana, Dunajska 50 - Pravno področje, Ljubljana-Petrol, štampiljko Petrol 217/a, Petrol d.d., Ljubljana, 1527 Ljubljana, Dunajska 50. gnk-322111
Petrol d.d., Ljubljana, Dunajska 50 - Pravno področje, Ljubljana-Petrol, štampiljko Petrol 217/b, Petrol d.d., Ljubljana, 1527 Ljubljana, Dunajska 50. gnj-322112
Petrol d.d., Ljubljana, Dunajska 50 - Pravno področje, Ljubljana-Petrol, štampiljko Petrol 217/c, Petrol d.d., Ljubljana, 1527 Ljubljana, Dunajska 50. gnh-322114
Pintar Sanja, Sveti Duh na Ostrem
vrhu 96, Selnica ob Dravi, potrdilo o uspehu
Srednje šole za gostinstvo in turizem Maribor, poklic gastronom hotelir, izdano leta
2011. m-602
Pintarič Ludvik, Loperšice 44, Ormož, tečaja za voznika viličarja, od 10. 5. 1994 do
30. 5. 1994, št. 392, izdano 30. 5. 1994.
m-536
Pogorelec Jure, Kajuhovo naselje 7, Kočevje, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Kočevje, št. 0005996680. gni-321888
Pokupec David, Vinarska cesta 26, Bizeljsko, študentsko izkaznico, št. 71100576,
izdala Bitehniška fakulteta v Ljubljani.
gnu-322026
Potočnik Tina, Sv. Duh 182, Škofja Loka,
dijaško izkaznico, izdala Srednja frizerska
šola Ljubljana. gne-321892
Praviček Miha, Sršakova ulica 1, Hoče,
dijaško izkaznico, izdala Srednja gr. šola gim.
Maribor, št. 0006004699. m-600
Prevozi Milenko Lučić s.p., Na jami 3, Ljubljana, licenco za Audi Lj 20-2JX, tip A6/1.9/
TDI, izdana 11. 12. 2007, ser. št. O1021464,
in za Mercedes-Benz, tip E/220, izdana 15.
6. 2009, ser. št. O1022843, izdala Obrtna
zbornica Slovenije. gnc-321873
Primožič Jan, Čarmanova ulica 5, Medvode, dijaško izkaznico, izdal Tehniški šolski
center Kranj. gno-322057
Primožič Matic, Novo Polje, cesta X/20A,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija
Moste. gnm-321934
Pukšič Andrej, Cankarjeva 16, Lenart v
Slov. goricah, dijaško izkaznico, izdala III.
Gimnazije Maribor, št. 0005996357. m-591
Raca Kristina, Gregorinova ulica 10,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Srednja
zdravstvena šola Ljubljana. gnl-321935
Rajh Tomaž, Žerovinci 67, Ivanjkovci, študentsko izkaznico, št. E1013429, izdala FERI
Maribor. m-604
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Razlag Primož, Radoslavci 63 a, Mala
Nedelja, študentsko izkaznico, št. 81031089,
izdala FERI Maribor. m-571
Repar Matevž, Ulica bratov Kastelic 3,
Škofljica, dijaško izkaznico, izdala ERSŠG,
Ljubljana. gnf-321766
Ribić Marija, Brodarjev trg 4, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 04036476, izdala
Fakulteta za upravo. gne-322067
Rokavec Jože, Zgornji Porčič 99a, Sv.
Trojica v Slov. goricah, digitalno tahografsko
kartico, št. 1070500012899000, izdal Cetis.
m-484
Rome Nejc, Vojkova 77, Ljubljana, dijaško
izkaznico, izdala Srednja vzgojiteljska šola in
gimnazija Ljubljana. gnv-321925
SALEM d.o.o., Zgornje Duplje 65, Duplje,
nalepke št. 0004314/05620/618/001, za taksi
vozilo Peugeot 407, z reg. oznako KR NL704. gnv-322000
Savić Miodrag, Kocbekova cesta 8, Ljubečna, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500014328003, izdajatelj Cetis d.d.
gnm-321909
Starc Marjanca, Slatnik 13, Ribnica, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu za poklic srednja medicinska cestra, opravljen dne
8. 3. 2011 pred izpitno komisijo Kliničnega
centra v Ljubljani. gnd-322068
Strajnar Štefan, Gogalova ulica 8, Kranj, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500024234000, izdajatelj Cetis.
gnh-321889
Svetina Domen, Troblje 35D, Slovenj Gradec, študentsko izkaznico, št. 1003910, izdala FERI. m-586
Škraber Tjaša, Gorica pri Šmartnem 56,
Celje, študentsko izkaznico, št. 18080864,
izdala Filozofska fakulteta Ljubljana.
gnb-322045
Šmalčič Rok, Trebče 82A, Bistrica ob Sotli, študentsko izkaznico, št. 935934424, izdala FERI v Mariboru. m-595
Šretl Klavdija, Zbelovo 39, Loče pri Poljčanah, študentsko izkaznico, št. 71168653,
izdala Pravna fakulteta Maribor. m-584
Šumanac Miloš, Štrekljeva ulica 24,
Maribor, digitalno tahografsko kartico, št.
107050001479800, izdajatelj Cetis Celje.
m-607
Tekavec Domen, Šaranovičeva 25A , Vir,
Domžale, dijaško izkaznico, izdala ERSŠG,
Ljubljana. gng-321765
Tomažič Dušanka, Potrčeva ulica 14,
Ljubljana, diplomo Srednje šole za oblikovanje in fotografijo, izdano leta 1985.
gnx-322048
Transport Meglen Ignac s.p., Sv. Vrh 10,
Mokronog, tranzitno dovolilnico, oznaka države UA, država Ukrajina, št. dovolilnice
1894180, izdala Obrtna zbornica Slovenije.
gnm-321834
Trunkelj Jan, Znojile pri Krki 24, Ivančna
Gorica, študentsko izkaznico, št. 25100207,
izdala Fakulteta za arhitekturo v Ljubljani.
gnj-322037
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Vinko Pogorevc s.p., Arclin 86, Škofja
vas, izvod licence Skupnosti, št. 008525/006,
serijska številka O0306407, izdan pri OZS
dne 17. 12. 2007, z veljavnostjo do 20. 12.
2012. gnt-321802
Voštinić Luka, Reboljeva ulica 24, Trzin,
študentsko izkaznico, št. 49100033, izdala
Gea College v Ljubljani. gng-321740
Vovk Lara, Zoisova 17, Kranj, dijaško
izkaznico, izdala Srednja zdravstvena šola
Ljubljana. gnq-321930
Vratarič Dejan, Filovci 1, Bogojina, preklic obvestila o uspehu pri maturi in maturitetno spričevalo SPTŠ Murska Sobota,
izdana leta 2006. gnl-322110
Vrečič Vanja, Pečarovci 10A, Mačkovci,
študentsko izkaznico, št. 18091144, izdala
Filozofska fakulteta v Ljubljani. gnv-322025
Vrhovac Branko, Letališka 4, Ljubljana,
preklic certifikata NPK, št. 1559/2009, izdala
Agencija za promet d.o.o., veljavnost do 22.
6. 2014. gnf-322066
Zaletel Zala, Župančičeva ulica 8, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 19827091,
izdala EF, Univerza v Ljubljani. gns-322078
Zdovc Tjaša, Razgledna 20, Celje, študentsko izkaznico, št. 01006279, izdala
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta.
m-516

Zemljarič Simon, Stojnci 132, Markovci,
študentsko izkaznico, št. 64060394, izdala
Fakulteta za elektrotehniko. gnj-321712
Zupan Simon, Pod gozdom 3, Tržič,
študentsko izkaznico, št. 19471940, izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gnr-322079
Zupančič Ajda, Gradišče 8, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 42100060,
izdala Akademija za likovno umetnost.
gnv-321825
Zupanič Tonček, Skorba 17a, Hajdina,
potrdilo o opravljenem tečaju za voznika viličarja, od 24. 3. 1992 do 8. 4. 1992, št. 438,
izdano 9. 4. 1992. m-510
Židanek Kristina, Vrtnarija 1A, Vrhnika,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Moste.
gnl-322085
Žifko Mirjana, Makedonska 41, Maribor,
potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu,
izdajatelj Ministrstvo za šolstvo in šport, št.
1/3704, leto izdaje 2009. gno-322107
Žižek Nejc, Krčevina pri Vurbergu 44,
Ptuj, študentsko izkaznico, št. E1030725,
izdala FERI Maribor. m-530
Žnidaršič Jan, Vir pri Stični 72, Ivančna Gorica, dijaško izkaznico, izdala Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica.
gnt-322077
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