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Leto XXI

Javni razpisi
Št. 430-61/2011/14

Ob-5825/11

Popravek
V »javnem razpisu za sofinanciranje projektov, izbranih na razpisu skupnega programa EMRP za predloge projektov v letu
2010 – razpisa Meroslovje za industrijo in
Meroslovje za okolje (EMRP Call 2010 –
Metrology for Industry, Metrology for Environment)« objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 67/11, z dne 26. 8. 2011, str. 2036–2037,
Ob-4454/11, se popravi besedilo:
1.) V tretjem odstavku točke 4. Okvirna
višina sredstev se spremeni obdobje porabe
proračunskih sredstev in sicer: obdobje porabe proračunskih sredstev se bo iz proračunskih let 2011, 2012, 2013 in 2014 spremenilo
v proračunska leta 2012, 2013 in 2014.
Odstavek se tako glasi:
»Projekti se bodo izvajali v letih 2011,
2012, 2013 in 2014. Obdobje za porabo
sredstev so proračunska leta 2012, 2013 in
2014. Sredstva za sofinanciranje projektov
v posameznih letih bodo določena z aneksi k pogodbi skladno s proračunskimi možnostmi ...«
2.) V četrtem odstavku točke 4. Okvirna
višina sredstev se spremenijo višine sredstev za sofinanciranje projektov s strani ministrstva po posameznih proračunskih letih
iz:
– v proračunskem letu 2011 namenjenih
do 32.510,00 EUR,
– v 2012 do 130.040,00 EUR,
– v 2013 do 130.040,00 EUR in
– v 2014 do 97.530,00 EUR.
v:
– v proračunskem letu 2012 namenjenih
do 75.972,00 EUR,
– v 2013 do 167.408,00 EUR in
– v 2014 do 146.740,00 EUR.
Odstavek se tako glasi:
»S strani ministrstva je za sofinanciranje
projektov:
– v proračunskem letu 2012 namenjenih
do 75.972,00 EUR,
– v 2013 do 167.408,00 EUR in
– v 2014 do 146.740,00 EUR.
Višina sredstev v posameznem letu je
odvisna od proračunskih možnosti.«
3.) V prvem odstavku točke 5. Upravičeni
stroški se spremeni višina sofinanciranja in
sicer iz:
»Upravičeni stroški projekta lahko znašajo do 100 odstotkov celotne vrednosti projekta. Upravičene stroške slovenskih partnerjev
v projektu do višine 52,4 odstotkov celotnih
upravičenih stroškov sofinancira ministrstvo,
ostalih 47,6 odstotkov pa Evropska komisija
preko združenja EURAMET.«

v končno besedilo:
»Upravičeni stroški projekta lahko znašajo do 100 odstotkov celotne vrednosti projekta. Upravičene stroške slovenskih partnerjev
v projektu do višine 54,4 odstotkov celotnih
upravičenih stroškov sofinancira ministrstvo,
ostalih 45,6 odstotkov pa Evropska komisija
preko združenja EURAMET.«
4.) V točki 6. Obdobje porabe sredstev
se spremeni prvi stavek prvega odstavka
tako, da se obdobje spremeni iz proračunskih let 2011, 2012, 2013 in 2014 v proračunska leta 2012, 2013 in 2014. Odstavek
se tako glasi:
»Obdobje za porabo sredstev so proračunska leta 2012, 2013 in 2014. Pogoj za
začetek sofinanciranja je predložitev izjave
o sklenitvi konzorcijske pogodbe (razpisni
obrazec št. 6). Predviden rok trajanja projektov je okvirno 36 mesecev (3 leta).
5.) V točki 11. Rok za oddajo vlog se
v prvem stavku prvega odstavka rok za oddajo vloge spremeni iz 1. 9. 2011, do 12. ure
v rok do 28. 12. 2011, do 12. ure. Prvi odstavek 11. točke se tako glasi:
»Rok za oddajo vlog je ne glede na vrsto
pošiljke 28. 12. 2011, do 12. ure v Glavno
pisarno Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Vloga mora v skladu
z navodili iz razpisne dokumentacije biti dostavljena v zaprti ovojnici pod oznako »Ne
odpiraj – Vloga na javni razpis za sofinanciranje projektov, izbranih v okviru razpisa
skupnega programa EMRP v letu 2010«
na prednji strani ter polnim naslovom vlagatelja na zadnji strani.
Ustrezno spremenjena razpisna dokumentacija se nahaja na spletni strani MVZT
(http://www.mvzt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/).
Rok za oddajo dopolnjenih vlog je 28. 12.
2011 do 12. ure, na naslov MVZT, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana.
Republika Slovenija
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo
Št. 430-74/2011/682

Ob-5826/11

Popravek
V objavi »javnega razpisa za krepitev
razvojnih oddelkov v podjetjih«, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 43, z dne 3. 6.
2011, str. 1301-1306, Ob-3406/11, in v Uradnem listu RS, št. 60, z dne 29. 7. 2011,
str. 1823, Ob-4200/11, se v točki 11. Datum
odpiranja vlog v četrtem odstavku črta prva
alinea, druga in tretja alinea pa se preštevilčita tako, da druga alinea postane prva
alinea, tretja alinea pa postane druga, pri

čemer se tretji (3.) rok spremeni v drugega
(2.) in četrti (4.) rok spremeni v tretjega (3.),
tako da se četrti odstavek glasi:
»Naslednji roki za oddajo vlog in datumi
odpiranja teh vlog so:
– 2. rok za oddajo vloge: 21. maj 2012
(do 12. ure), datum odpiranja vlog: 28. maj
2012,
– 3. rok za oddajo vloge: 3. september
2012 (do 12. ure), datum odpiranja vlog:
10. september 2012.
Zadnje odpiranje vlog bo 10. septembra
2012, če ne bodo sredstva porabljena že na
prejšnjih odpiranjih.«.
Republika Slovenija
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo
Št. 11010-4/2011/2
Ob-5741/11
Na podlagi 81. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09
– popr., 65/09 – popr. in 20/11), Zakona
o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11
– uradno prečiščeno besedilo), Zakona
o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (Uradni list RS,
št. 96/10, 4/11), Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 50/07, 114/07, 61/08 in
99/09) ter 4. člena Pravilnika o dodeljevanju študijskih pomoči strokovnim delavcem na področju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 106/10) Ministrstvo za
šolstvo in šport, objavlja
javni razpis
študijskih pomoči za subvencioniranje
šolnin za nadaljnje izobraževanje
strokovnih delavcev
v vzgoji in izobraževanju
v študijskem letu 2011/2012
Predmet razpisa: Ministrstvo za šolstvo
in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana,
razpisuje študijske pomoči za subvencioniranje šolnin in kotizacij za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev v vzgoji in
izobraževanju v študijskem letu 2011/2012.
A.1. Subvencije za študijske programe
izpopolnjevanja
Ministrstvo za šolstvo in šport razpisuje
študijske pomoči za subvencioniranje kotizacije za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev zaposlenih v javnih vzgojnoizobraževalnih zavodih, ki so v študijskem
letu 2011/2012 vpisani v naslednje študijske
programe za izpopolnjevanje:
– študijski program izpopolnjevanja iz računalništva in informatike,
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– študijski program izpopolnjevanja iz
zgodnjega poučevanja angleščine – 1. del,
– študijski program za poučevanje predmeta naravoslovje v 6. in 7. razredu v osnovni šoli,
– študijski program za izpopolnjevanje iz
biologije – 1. del,
– študijski program za izpopolnjevanje iz
fizike – 1. del,
– študijski program za izpopolnjevanje iz
gospodinjstva – 1. del,
– študijski program za izpopolnjevanje iz
kemije – 1. del,
– študijski program za izpopolnjevanje iz
tehnike in tehnologije – 1. del.
A.2. Pogoji za prijavo
Na razpis lahko kandidirajo strokovni delavci, zaposleni v javnih zavodih s področja
vzgoje in izobraževanja, ki so v študijskem
letu 2011/2012 vpisani v zgoraj navedene
študijske programe izpopolnjevanja, s katerim bodo izpolnjevali pogoje za strokovnega
delavca v vzgoji in izobraževanju in so na
izobraževanje prijavljeni s soglasjem ravnatelja oziroma odgovorne osebe.
A.3. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina razpoložljivih sredstev, namenjena za subvencioniranje kotizacije kandidatov, ki so v študijskem letu vpisani v programe izpopolnjevanja, je 112.000 EUR.
Sredstva so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije za leto 2012, na ukrepu
3311-11-0025 Podporne aktivnosti, proračunska postavka 7153 – Izobraževanje
učiteljev, konto 4119 – Transferi posameznikom. Skrbnica proračunske postavke je
mag. Darinka Cankar.
Predvidena subvencija kotizacije za posameznega prejemnika je 500 EUR, pri čemer
lahko znesek subvencije predstavlja največ
50% kotizacije za tekoči letnik študija, za
katerega se kandidat prijavlja na razpis. Če
znesek predvidene subvencije presega 50%
kotizacije za tekoči letnik študija, za katerega
se kandidat prijavlja na razpis, predstavlja
znesek subvencije 50% te kotizacije.
V primeru neizkoriščenih razpisanih
sredstev, namenjenih za subvencioniranje
kotizacije kandidatov, ki so v študijskem letu
vpisani v programe izpopolnjevanja, se le-ta
namenijo za subvencioniranje šolnin kandidatov (točka B. 4), ki so v študijskem letu
vpisani v izredni študij univerzitetnih študijskih programov, sprejetih pred 11. 6. 2004,
ali v magistrske študijske programe druge
stopnje, navedene v B.1. točki.
A. 4. Obvezna oblika in vsebina prijave
– izpolnjen in podpisan obrazec za prijavo na razpis za pridobitev subvencije šolnin
v šolskem letu 2011/2012,
– uradno potrdilo o vpisu v študijski program za izpopolnjevanje iz točke A.1., za
katerega kandidat želi pridobiti subvencijo,
– dokazilo o višini kotizacije za tekoči
letnik študijskega programa za izpopolnjevanje, za katerega kandidat želi pridobiti
subvencijo (fotokopija pogodbe o izobraževanju, fotokopija položnice o plačilu kotizacije ali potrdilo fakultete o višini kotizacije
v študijskem letu 2011/2012),
– izjavo kandidata, da njegova kotizacija ni financirana iz drugih javnih sredstev,
v primeru, da je financirana iz drugih javnih
sredstev, pa dokazilo o višini financiranja.
A. 5. Rok za oddajo vlog, način predložitve in opremljenost vlog
Vloge se oddajo v zaprti ovojnici osebno
ali po pošti na naslov: Ministrstvo za šolstvo
in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljub

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
ljana, s pripisom »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis študijskih pomoči 2011/2012«, ter
z imenom in priimkom in polnim naslovom
kandidata, najkasneje do 31. 1. 2012. Prijava se šteje za pravočasno, če je oddana
priporočeno po pošti na zadnji dan prijave,
t.j. 31. 1. 2012.
Neustrezno označene in nepravočasno prispele vloge razpisna komisija ne bo
obravnavala in bodo zavržene.
A. 6. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog bo potekalo predvidoma
2. 2. 2012, v prostorih ministrstva in ne bo
javno. Vloge bo odprla in ocenila komisija
za izvedbo postopka javnega razpisa (v nadaljevanju: razpisna komisija). Pri odpiranju
vlog razpisna komisija ugotavlja popolnost
vlog. Vloga je popolna, če so predloženi vsi
dokumenti, določeni v A. 4. točki. V primeru
vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo komisija v roku 8 dni od odpiranja kandidate
pozvala, da vloge v roku 8 dni dopolnijo.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način,
ki je določen v A.5. točki,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokumentov, ki jih zahteva besedilo razpisa in ne
bodo dopolnjene v skladu s pozivom za dopolnitev vloge.
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih kandidatov ki ne bodo izpolnjevali
osnovnih pogojev iz A.2. točke in
– tistih kandidatov, ki ne bodo dosegli
zadostnega števila točk, na podlagi meril
določenih v A.3. točki.
O izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah bo na podlagi predloga komisije s sklepom odločil minister za šolstvo in šport.
A. 7. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa
O izbiri bodo vlagatelji obveščeni s sklepom Ministrstva za šolstvo in šport najkasneje v roku šestdesetih dni od odpiranja
vlog.
Kandidat, ki meni, da izpolnjuje pogoje in
merila iz javnega razpisa in je bila njegova
vloga s sklepom zavrnjena oziroma zavržena, lahko s tožbo pri Upravnem sodišču
RS sproži upravni spor v tridesetih dneh
od prejema sklepa. Tožba se lahko vloži
neposredno pisno ali pa se pošlje po pošti
navedenemu sodišču. Šteje se, da je bila
tožba vložena pri sodišču tisti dan, ko je bila
priporočena oddana na pošto.
A. 8. Sklenitev pogodb
Z izbranimi kandidati bo Ministrstvo za
šolstvo in šport, na podlagi sklepa o izbiri,
sklenilo pogodbo o subvencioniranju izobraževanja.
B. 1. Subvencije za univerzitetne študijske programe, sprejete pred 11. 6. 2004
oziroma magistrske študijske programe druge stopnje
Ministrstvo za šolstvo in šport razpisuje
študijske pomoči za subvencioniranje šolnin za nadaljnje izobraževanje strokovnih
delavcev zaposlenih v javnih vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki so v študijskem
letu 2011/2012 vpisani v 4. letnik izrednega
študija univerzitetnih študijskih programov,
sprejetih pred 11. 6. 2004 ali v naslednje
magistrske študijske programe druge stopnje:
– Šolsko knjižničarstvo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani,
– Razredni pouk, Pedagoška fakulteta
Univerze v Mariboru,
– Inkluzivna pedagogika, Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem,
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– Poučevanje, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani,
– Specialna in rehabilitacijska pedagogika, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljub
ljani,
– Logopedija in surdopedagogika, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani,
– Socialna pedagogika, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani.
B. 2. Pogoji za kandidiranje
Na razpis lahko kandidirajo strokovni delavci, zaposleni v javnih zavodih s področja
vzgoje in izobraževanja, ki so v študijskem
letu 2011/2012 vpisani v 4. letnik izrednega
študija univerzitetnih študijskih programov,
sprejetih pred 11. 6. 2004, s katerimi bodo
izpolnjevali pogoje za strokovnega delavca
v vzgoji in izobraževanju, ali v B.1. točki
navedene magistrske študijske programe
druge stopnje.
Šolnina strokovnih delavcev, ki lahko kandidirajo na razpis, za študijsko leto
2011/2012 v višini sofinanciranja tega razpisa ne sme biti financirana iz drugih javnih
sredstev. V primerih delnega sofinanciranja
iz drugih javnih sredstev se znesek subvencije, pridobljene po tem razpisu, zmanjša
v višini pridobljenih drugih javnih sredstev.
B. 3. Merila izbora kandidatov
V primeru, da bo kandidatov, ki bodo izpolnjevali pogoje za kandidiranje, na razpisu
več, kot je razpisanih sredstev, se bodo pri
izboru razvrstili glede na doseženo število
točk.
Merila za izbor prejemnikov subvencije:
Oznaka

Merilo

Št. točk

A

Kandidati, ki so zaposleni za nedoločen čas in za zasedbo delovnega mesta nimajo z zakonom in
drugimi predpisi določene izobrazbe, pa bi z uspešno končanim študijskim programom izpolnili vse
z zakonom in drugimi predpisi določene pogoje o izobrazbi za zasedbo delovnega mesta, na katerem
opravljajo vzgojno-izobraževalno delo.

10 točk

B

Kandidati, ki so zaposleni za nedoločen čas in imajo za zasedbo delovnega mesta z zakonom in
drugimi predpisi določeno izobrazbo, vendar bo njihovo delo najkasneje v šolskem letu 2012/2013
v celoti ali v deležu postalo nepotrebno zaradi nujnih operativnih razlogov, z uspešno končanim študijskim
programom pa bi izpolnili vse z zakonom in drugimi predpisi določene pogoje o izobrazbi za zasedbo
delovnega mesta strokovnega delavca na področju vzgoje in izobraževanja.

8 točk

C

Kandidati, ki so zaposleni za nedoločen čas in za zasedbo delovnega mesta nimajo z zakonom in
drugimi predpisi določene izobrazbe, lahko pa opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v skladu s 146.
in 148. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 –
uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr. in 20/11), v skladu z 42. členom
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 36/08) ter v skladu z 10. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 58/09, 64/09 – popr. in 65/09
– popr.) in bi z uspešno končanim študijskim programom izpolnili vse z zakonom in drugimi predpisi
določene pogoje o izobrazbi za zasedbo delovnega mesta, na katerem opravljajo vzgojno-izobraževalno
delo.

6 točk

D

Kandidati, ki so zaposleni za določen čas in za zasedbo delovnega mesta nimajo z zakonom in
drugimi predpisi določene izobrazbe, pa bi z uspešno končanim študijskim programom izpolnili vse
z zakonom in drugimi predpisi določene pogoje o izobrazbi za zasedbo delovnega mesta, na katerem
opravljajo vzgojno-izobraževalno delo.

4 točke

Kandidat, ki izpolnjuje v B. 2. točki določene pogoje, pridobi dodatni 2 točki, če izkaže, da mu bo zavod, v katerem je zaposlen,
omogočal izobraževanje v skladu s svojimi
možnostmi.
Če bo kandidatov, ki se bodo uvrstili na
zadnje mesto, ki mu bo še podeljena subvencija, več, bo kot dodatni kriterij upoštevan poprejšnji študijski uspeh kandidata, ki
bo izračunan kot povprečje do 30. 9. 2011
doseženih ocen na:
– študijski smeri, za katero želi kandidat
pridobiti subvencijo, če je bil v isto študijsko
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smer vpisan v preteklem študijskem letu (kriterij študijskega uspeha temelji na izračunu
povprečne ocene vseh opravljenih izpitov,
ne pa tudi vaj, seminarskih nalog, hospitacij,
praktikumov in podobnega) ali
– študijski smeri, na podlagi katere se je
kandidat po prekinitvi oziroma nadaljevanju
študija prvič vpisal na študijsko smer, za
katero želi pridobiti subvencijo (kriterij študijskega uspeha temelji na izračunu povprečne ocene vseh opravljenih izpitov, ne
pa tudi vaj, seminarskih nalog, hospitacij,
praktikumov in podobnega).
B. 4. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina razpoložljivih sredstev, ki
se bodo dodelila za kandidate, ki so v študijskem letu vpisani v izredni študij univerzitetnih študijskih programov, sprejetih pred
11. 6. 2004, ali v magistrske študijske programe druge stopnje, navedene v B.1. točki,
je 47.000 EUR. Sredstva so zagotovljena
v proračunu Republike Slovenije za leto
2012, na ukrepu 3311-11-0025 Podporne
aktivnosti, proračunska postavka 7153 – Izobraževanje učiteljev, kotno 4119 – Transferi posameznikom. Skrbnica proračunske
postavke je mag. Darinka Cankar.
Predvidena subvencija šolnine za posameznega prejemnika je 1.850 EUR, pri
čemer lahko znesek subvencije predstavlja največ 80% šolnine za tekoči letnik
študija, za katerega se kandidat prijavlja
na razpis. Če znesek predvidene subvencije presega 80% šolnine za tekoči letnik
študija, za katerega se kandidat prijavlja
na razpis, predstavlja znesek subvencije
80% te šolnine.
B. 5. Obvezna oblika in vsebina vloge
Popolna vloga mora vsebovati:
– izpolnjen in podpisan obrazec za prijavo na razpis za pridobitev subvencije šolnin
v šolskem letu 2011/2012,
– izjavo pooblaščene osebe zavoda,
v katerem je kandidat zaposlen, da bo najkasneje v šolskem letu 2012/2013 njegovo
delo postalo nepotrebno zaradi nujnih operativnih razlogov, če kandidat kandidira pod
oznako B, točke B. 3.,
– uradno potrdilo o vpisu v študijskem
letu 2011/2012 za izredni študij študijskega
programa iz B.1. točke, za katerega kandidat želi pridobiti subvencijo,
– dokazilo o višini šolnine za tekoči letnik, za katerega kandidat želi pridobiti subvencijo (fotokopija pogodbe o izobraževanju, fotokopija položnice o plačilu celotne
šolnine ali potrdilo fakultete o višini šolnine
v študijskem letu 2011/2012),
– izjavo kandidata, da njegova šolnina ni
financirana iz drugih javnih sredstev, v primeru, da je financirana iz drugih javnih sredstev, pa dokazilo o višini financiranja,
– fotokopijo potrdila visokošolskega zavoda o opravljenih izpitih za študijsko smer,
za katero želi kandidat pridobiti subvencijo,
če je bil v isto študijsko smer vpisan v preteklem študijskem letu oziroma za študijske
smeri, na podlagi katere se je kandidat po
prekinitvi oziroma nadaljevanju študija prvič
vpisal na študijsko smer, za katero želi pridobiti subvencijo.
Kandidati morajo za potrebe uveljavljanja dodatnih točk izpolniti izjavo pod
točko II. na obrazcu za prijavo na razpis
za pridobitev subvencije šolnin v šolskem
letu 2011/2012. Izjava mora biti opremljena
s podpisom pooblaščene osebe zavoda in
potrjena z žigom vzgojno-izobraževalnega
zavoda.
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B. 6. Rok za oddajo vlog, način predložitve in opremljenost vlog
Vloge se oddajo v zaprti ovojnici osebno
ali po pošti na naslov: Ministrstvo za šolstvo
in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljub
ljana, s pripisom »Ne odpiraj – Vloga na
javni razpis študijskih pomoči 2011/2012«
ter z imenom, priimkom in polnim naslovom
kandidata, najkasneje do 31. 1. 2012. Prijava se šteje za pravočasno, če je oddana
priporočeno po pošti na zadnji dan prijave,
tj. 31. 1. 2012.
O izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah bo na podlagi predloga komisije s sklepom odločil minister za šolstvo in šport.
B. 7. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog bo potekalo predvidoma
2. 2. 2012, v prostorih ministrstva in ne bo
javno. Vloge bo odprla in ocenila komisija
za izvedbo postopka javnega razpisa (v nadaljevanju: razpisna komisija) Pri odpiranju
vlog razpisna komisija ugotavlja popolnost
vlog. Vloga je popolna, če so predloženi vsi
dokumenti določeni v B. 5. točki. V primeru
vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo komisija v roku 8 dni od odpiranja kandidate
pozvala, da vloge v roku 8 dni dopolnijo.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način,
ki je določen v B.6. točki,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokumentov, ki jih zahteva besedilo razpisa in ne
bodo dopolnjene v skladu s pozivom za dopolnitev vloge.
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih kandidatov ki ne bodo izpolnjevali
osnovnih pogojev iz B.2. točke in
– tistih kandidatov, ki ne bodo dosegli
zadostnega števila točk, na podlagi meril
določenih v B.3. točki.
O izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah bo na podlagi predloga komisije s sklepom odločil minister za šolstvo in šport.
B. 8. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa
O izbiri bodo vlagatelji obveščeni s sklepom Ministrstva za šolstvo in šport najkasneje v roku šestdesetih dni od odpiranja
vlog.
Kandidati, ki meni, da izpolnjuje pogoje
in merila iz javnega razpisa in je bila njegova
vloga s sklepom zavrnjena oziroma zavržena, lahko s tožbo pri Upravnem sodišču
RS sproži upravni spor v tridesetih dneh
od prejema sklepa. Tožba se lahko vloži
neposredno pisno ali pa se pošlje po pošti
navedenemu sodišču. Šteje se, da je bila
tožba vložena pri sodišču tisti dan, ko je bila
priporočena oddana na pošto.
B. 9. Sklenitev pogodb
Z izbranimi kandidati bo Ministrstvo za
šolstvo in šport, na podlagi sklepa o izbiri,
sklenilo pogodbo o subvencioniranju izobraževanja.
Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je na voljo na
spletnih straneh http://www.mss.gov.si (področje javni razpisi). Razpisno dokumentacijo je mogoče dvigniti tudi osebno v poslovnem času Ministrstva za šolstvo in šport,
Masarykova 16, Ljubljana. Za dodatne
informacije lahko pokličete Valerijo Jenko
(tel. 01/400-52-46) ali pišete na elektronski
naslov: valerija.jenko@gov.si.
V tem razpisu uporabljeni izrazi, ki se
nanašajo na osebe in so zapisani v moški
slovnični obliki, se uporabljajo kot nevtralni
za moške in ženske.
Ministrstvo za šolstvo in šport
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Na podlagi določb Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02, 56/02, 110/02, 127/02 in
14/07, 109/08, 49/09, 38/10, 107/10 in 11/11
– UPB4), Zakona o izvrševanju proračunov
Republike Slovenije za leti 2011 in 2012
(Uradni list RS, št. 96/10 in 04/11) Zakona
o javnem interesu v mladinskem sektorju
(Uradni list RS, št. 42/10), Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS,
št. 24/06 – UPB2, 105/06, 126/07, 65/08,
47/09 (48/09 popr.), 8/10), Pravilnika o izvajanju Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 47/11) in
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 50/07, 61/08 in 99/09) objavlja Ministrstvo
za šolstvo in šport, Urad RS za mladino
javni razpis
za sofinanciranje mladinskega dela
v letu 2012
1. Ime oziroma naziv in sedež razpisovalca: Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad
RS za mladino, Masarykova 16, 1000 Ljub
ljana.
2. Podatki o javnem razpisu
2.1. Namen javnega razpisa
Javni razpis je namenjen podpori mladinskega dela in spodbujanju razvoja mladinskega sektorja v Republiki Sloveniji preko
zagotavljanja podpore programom mladinskih organizacij in organizacij za mlade, ki
ustrezajo ciljem in predmetu tega javnega
razpisa.
2.2. Cilj in predmet javnega razpisa
Cilj javnega razpisa je omogočanje rednega delovanja mladinskih struktur in izvajanja mladinskih programov in programov za
mlade z namenom vključevanja čim večjega
števila mladih v procese neformalnega učenja in aktivnega državljanstva.
2.3. Upravičeni prijavitelji
Na tem javnem razpisu lahko sodelujejo
organizacije, ki izpolnjujejo obvezne splošne pogoje ter obvezne posebne pogoje
po posameznih skupinah iz tega javnega
razpisa.
Sodelujejo lahko tudi mladinski sveti lokalnih skupnosti, ki so registrirani po Zakonu o mladinskih svetih (Uradni list RS,
št. 70/00 in 42/10) in Pravilniku o registraciji
mladinskih svetov (Uradni list RS, št. 60/01
in 85/01) ter so na dan oddaje vloge vpisani v register mladinskih svetov, ki ga vodi
Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad RS za
mladino.
Urad RS za mladino (v nadaljevanju: razpisovalec) vabi potencialne upravičence, da
oddajo vloge v skladu z usmeritvami, predmetom in kriteriji tega javnega razpisa ter
podrobneje opredelijo vsebino, načrt izvedbe in finančno strukturo prijavljenega programa.
Razpisovalec bo na osnovi predloženih
vlog v skladu z razpisnimi merili dodelil finančna sredstva za sofinanciranje programov po naslednji skupinah:
– nacionalne mladinske organizacije,
– mladinski centri,
– mladinski sveti lokalnih skupnosti,
– druge nevladne organizacije.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vsi
vlagatelji
3.1. Splošni obvezni pogoji
Vlagatelj je upravičen do kandidiranja za
sredstva tega javnega razpisa, če izpolnjuje
naslednje splošne obvezne pogoje:
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a) vlagatelj mora biti nosilec dejavnosti
ali programa, ki v praksi (dejansko) obstaja
že vsaj eno leto;
b) vlagatelj mora biti nosilec dejavnosti
ali programa, ki ima naravo mladinskega
dela znotraj mladinskega sektorja, pri čemer
se štejejo za nosilce ali uporabnike mladinskega dela predvsem mladi v starosti od 15
do 29 let;
c) vlagatelj mora biti nosilec dejavnosti
ali programa, ki se nanaša na prioritetna
področja tega javnega razpisa po posameznih skupinah;
d) vloga na ta javni razpis mora biti izdelana izključno na ustreznem razpisnem
obrazcu iz razpisne dokumentacije razpisovalca, izpolnjenem v spletni aplikaciji
JP 2012 na naslovu https://razpisi.mlad.si,
v slovenskem jeziku ter pripravljena v skladu
z zahtevami iz razpisne dokumentacije;
e) vloga mora biti pravočasna in pravilno
opremljena;
f) vlagatelj ne sme imeti neizpolnjenih
pogodbenih obveznosti do razpisovalca;
g) vlagatelj mora s podpisom in žigosanjem izjave na razpisnem obrazcu pod materialno in kazensko odgovornostjo izjaviti,
da proti njemu ni bila izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero bi
mu bilo prepovedano opravljati dejavnost,
ki je predmet javnega razpisa. Prav tako
mora vlagatelj soglašati z določili javnega
razpisa in pripadajoče razpisne dokumentacije ter potrditi resničnost oziroma točnost
navedb v vlogi, da ustrezajo dejanskemu
stanju, vse priložene fotokopije pa ustrezajo
originalom;
h) vsak upravičenec lahko kandidira za
sredstva sofinanciranja le z eno vlogo, oddano na ta javni razpis;
i) vlagatelj mora za izvajanje programa
zagotoviti najmanj 50% delež sofinanciranja
iz drugih virov. Vrednost prijavljenega programa vlagateljev s statusom mladinskega
centra, nacionalne mladinske organizacije
ali druge nevladne organizacije (iz finančne konstrukcije za leto 2012) sme znašati minimalno 20.000 EUR in maksimalno
150.000 EUR. Vrednost prijavljenega programa vlagateljev s statusom mladinskega
sveta lokalne skupnosti (iz finančne konstrukcije za leto 2012) sme znašati minimalno 2.000 EUR in maksimalno 10.000 EUR;
j) vloga mora izkazovati finančno strukturo, ki se nanaša izključno na izvedbo načrtovanega programa.
3.2. Posebni obvezni pogoji po posameznih skupinah
Poleg navedenih splošnih obveznih pogojev, morajo vlagatelji za kandidiranje na
tem razpisu izpolnjevati še naslednje obvezne posebne pogoje po skupinah:
3.2.1. Dejavnost nacionalne mladinske
organizacije:
– vlagatelj mora biti registrirana pravna
oseba v RS kot nevladna, prostovoljna in
neprofitna organizacija,
– imeti mora najmanj 300 članov/članic,
– imeti mora najmanj 70% članstva v starosti od 15 do 29 let,
– imeti mora najmanj 7 aktivnih lokalnih
enot, ki po teritorialnem principu pokrivajo
vsaj polovico statističnih regij RS,
ter v primeru mladinske organizacije
v politični stranki:
– vlagatelj mora biti registriran po Zakonu o političnih strankah (Uradni list RS,
št. 62/94, 13/98, 1/99, 24/99, 70/00, 51/02,
94/02, 69/05 in 103/07).

Št.

3.2.2. Dejavnost mladinskega centra:
– vlagatelj mora biti registriran v RS kot
pravna oseba, ki je nevladna, prostovoljna
in neprofitna in opravlja dejavnost mladinskega centra v skladu s tem razpisom ali
mora biti registrirana pravna oseba v RS
kot javni zavod ali avtonomna enota znotraj
javnega zavoda, katerega ustanoviteljica ali
soustanoviteljica je občina (ali več lokalnih
skupnosti) in opravlja dejavnost mladinskega centra,
– zagotavljati mora ustrezne prostorske
pogoje za programe oziroma dejavnost, ki
jih opravlja v skladu z veljavno zakonodajo,
– zagotavljati mora ustrezno opremo za
izvajanje programov mladinskega centra,
– zagotavljati mora redno delovanje mladinskega centra,
– uveljavljati mora pluralno programsko
zasnovo, ki se odraža v letnem programu
dela z več različnimi dejavnostmi oziroma
programi,
– zagotavljati mora takšno notranjo organizacijsko shemo, ki omogoča demokratično
obravnavo in koordinacijo izvedbe načrtovanega programa.
3.2.3. Dejavnost drugih nevladnih organizacij:
– vlagatelj mora biti registrirana pravna
oseba v RS kot nevladna, prostovoljna in
neprofitna organizacija,
– vlagatelj mora delovati v vsaj polovici
statističnih regij RS,
– zagotavljati mora redno delovanje organizacije,
– zagotavljati mora takšno notranjo organizacijsko shemo, ki omogoča pripravo
in koordinacijo izvedbe načrtovanega programa kot to ustreza principom mladinskega dela
3.2.4. Dejavnost mladinskih svetov lokalnih skupnosti
Do kandidiranja so upravičeni tudi mladinski sveti lokalnih skupnosti, ki so registrirani po Zakonu o mladinskih svetih (Uradni
list RS, št. 70/00 in 42/10) in Pravilniku o registraciji mladinskih svetov (Uradni list RS,
št. 60/01 in 85/01) ter so vpisani v register
mladinskih svetov, ki ga vodi Ministrstvo za
šolstvo in šport, Urad RS za mladino.
3.3. Dodatni pogoj za upravičenost do
sofinanciranja
Vlagatelj, ki bo s prijavo na javni razpis izpolnjeval zgoraj navedene obvezne
splošne in posebne pogoje po skupinah, bo
upravičen do sofinanciranja programa, če
bo na podlagi meril, navedenih v tem javnem razpisu, dosegel v posamezni skupini
vsaj minimalno število točk, pri čemer se
točke, pridobljene pri merilu »Status organizacije v javnem interesu po ZJIMS« ne
upoštevajo.
4. Prednostna področja predmeta javnega razpisa
4.1. Nacionalne mladinske organizacije
Med prednostna področja izvajanja programov nacionalnih mladinskih organizacij
se uvrščajo:
– neformalno učenje in usposabljanje
mladih za mladinsko delo;
– prostovoljne mladinske aktivnosti;
– socialna vključenost mladih, predvsem
mladih z manj priložnostmi;
– aktivno državljanstvo, politična participacija in informiranje;
– mednarodno mladinsko delo, mobilnost in medkulturno učenje mladine;
– zdravje in zdrav življenjski stil;
– Evropsko leto aktivnega staranja in
medgeneracijske solidarnosti 2012.
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4.2. Mladinski centri
Med prednostna področja izvajanja programov mladinskih centrov se uvrščajo:
– redna (klubska) dejavnost;
– neformalno učenje in usposabljanje
mladih za mladinsko delo;
– prostovoljne mladinske aktivnosti;
– socialna vključenost neorganizirane
mladine;
– aktivno državljanstvo, participacija in
informiranje,
– mednarodno mladinsko delo, mobilnost in medkulturno učenje mladih;
– inovativnost in kulturna ustvarjalnost;
– zdravje in zdrav življenjski stil;
– Evropsko leto aktivnega staranja in
medgeneracijske solidarnosti 2012.
4.3. Mladinski sveti lokalnih skupnosti
Prednostna področja mladinskih svetov
lokalnih skupnosti so predvsem:
– spodbujanje demokratičnih oblik združevanja in delovanja mladih v skladu s temeljnim aktom organizacije;
– spodbujanje dejavnosti in delovanja
mladinskih struktur ter doprinos pogojem za
razvoj mladinskega dela in mladinske politike na lokalnem nivoju;
– aktivno spremljanje politike lokalne
skupnosti, predvsem na področjih, ki zadevajo mlade;
– skrb za informiranje in vključevanje
mladine v procese participacije;
– druge naloge za uveljavljanje interesov
mladih na lokalnem, regionalnem in nacionalnem nivoju;
– evropsko leto aktivnega staranja in
medgeneracijske solidarnosti 2012.
4.4. Druge nevladne organizacije
Med prednostna področja izvajanja programov drugih nevladnih organizacij na področju mladinskega dela se uvrščajo:
– neformalno učenje in usposabljanje
mladih za mladinsko delo;
– prostovoljno mladinsko delo;
– aktivno državljanstvo, participacija;
– informiranje, usmerjanje in svetovanje;
– mednarodno mladinsko delo, mobilnost in medkulturno učenje mladine;
– socialna vključenost mladih z manj priložnostmi;
– zdravje in zdrav življenjski stil;
– evropsko leto aktivnega staranja in
medgeneracijske solidarnosti 2012;
– koordinacija evropskih podpornih in
servisnih instrumentov mladinske politike
na nacionalni ravni.
5. Kriteriji za dodelitev sredstev
5.1 Kriteriji za dodelitev sredstev za redno delovanje in programe nacionalnih mladinskih organizacij:
1) za redno delovanje:
– število članic in članov organizacije na
dan 1. 10. 2011;
– število aktivnih udeležencev programa
v 2011;
– polnopravno ali pridruženo članstvo
v mednarodnih organizacijah na dan 1. 10.
2011;
– število programov v okviru črpanja
sredstev Evropskega socialnega sklada (na
dan 10. 2011).
2) za obseg letnega programa:
– vrsta in obseg prednostnih programskih področij mladinske organizacije;
– časovni načrt in trajanje programa.
3) za kakovost in učinkovitost programa:
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– evalvacija izvedenega programa
v 2011;
– metode dela;
– vidnost programa v javnosti.
4) za finančno vrednotenje letnega programa:
– struktura finančnih sredstev za realizirani program v letu 2011;
– višina planiranih finančnih sredstev za
izvedbo programa v 2012.
5) za status organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju:
– status delovanja v javnem interesu po
ZJIMS.
5.2. Kriteriji za dodelitev sredstev za
opravljanje redne dejavnosti in programov
mladinskih centrov:
a) za redno delovanje:
– velikost prostorov;
– urnik rednega delovanja;
– število redno zaposlenih in rednih
usposobljenih programskih delavcev.
b) za servisno dejavnost in skupnostno
delo v letu 2011:
– skupnostno delo in obseg servisnih
storitev;
– koordinacija izvajalcev informiranja za
mlade;
– koordinacija projektov ali programov na
nacionalnem ali čezmejnem oziroma mednarodnem nivoju.
c) za obseg in kvaliteto realiziranega in
planiranega programa v letih 2011 in 2012:
– obseg in kvaliteta programov po prioritetnih programskih področjih;
– vključenost v programe v okviru črpanja sredstev iz Evropskega socialnega
sklada na dan 1. 10. 2011.
d) za vidnost delovanja:
– obseg in vrsta promocijskih elektronskih ali tiskanih gradiv ter medijska pokritost
v 2011,
e) za finančne vire:
– struktura finančnih sredstev za realizirani program v letu 2011;
– višina planiranih finančnih sredstev za
izvedbo programa v letu 2012.
f) infrastrukturne zmogljivosti rezidenčnih
centrov:
– nastanitvene zmogljivosti centra;
– večdnevne programske aktivnosti z namestitvijo v centru;
– programske aktivnosti v centru v sodelovanju z drugimi centri ali organizacijami.
g) za pridobljen status organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju:
– status delovanja v javnem interesu po
ZJIMS oziroma deluje v javnem interesu kot
javni zavod.
5.3 Kriteriji za dodelitev sredstev za redno delovanje in programe mladinskih svetov lokalnih skupnosti:
– število organizacij, ki sestavljajo mladinski svet lokalne skupnosti;
– relativni delež mladih, vključenih v organizacije, ki sestavljajo mladinski svet lokalne skupnosti, glede na število prebivalcev
lokalne skupnosti v starosti 15 do 29 let;
– delovanje mladinskega sveta lokalne
skupnosti v letu 2011;
– načrtovane aktivnosti mladinskega
sveta lokalne skupnosti v letu 2012;
– vidnost rednega delovanja v eni ali več
lokalnih skupnosti;
– vključenost v Evropsko leto aktivnega staranja in medgeneracijske solidarnosti
2012.
5.4 Kriteriji za dodelitev sredstev za programe drugih nevladnih organizacij skladno
spredmetom tega javnega razpisa:
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a) utemeljenost programa:
– namen in cilji programa glede na pričakovane rezultate.
b) za obseg letnega programa:
– število zaposlenih in rednih sodelavcev, ki skrbijo za pripravo in uresničevanje
programa;
– koordinacija programa na nacionalnem
nivoju;
– obseg programov po prioritetnih programskih področjih;
– število aktivnih udeležencev programa;
– vključenost v črpanje sredstev iz Evropskega socialnega sklada.
c) za kakovost in učinkovitost načrtovanega programa:
– časovni načrt izvedbe posameznih aktivnosti v sklopu načrtovanega programa;
– izbrana metodologija in način izvedbe
programa na nacionalnem nivoju;
– vidnost in prepoznavnost programa;
– uporaba orodij za spremljanje pridobljenih znanj, veščin ali kompetenc mladih.
d) za finančno vrednotenje programa:
– struktura finančnih sredstev za realizirani program v letu 2011;
– višina planiranih finančnih sredstev za
izvedbo programa v 2012;
– skladnost finančnega in programskega
plana z vidika izvedljivosti.
e) za izvajanje programa evropskega
pomena, ki zagotavlja razvoj mladinskega
dela in mladinske politike v RS na evropskem nivoju:
– koordinacija evropskih podpornih in
servisnih instrumentov mladinske politike
na nacionalni ravni.
f) za pridobljen status organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju:
– status delovanja v javnem interesu po
ZJIMS.
6. Okvirna višina sredstev, ki bodo na
razpolago v okviru tega javnega razpisa:
okvirna višina sredstev javnega razpisa za
leto 2012 znaša 1.466.000,00 EUR.
7. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v skladu s pogodbo ter predpisi, ki določajo izvrševanje
proračuna.
8. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge in način predložitve vlog ter opremljenost vlog
8.1. Rok za predložitev vlog in način predložitve
Vlagatelj mora vlogo oziroma razpisne
obrazce za kandidiranje za pridobitev sredstev izpolniti s prijavo v spletno aplikacijo,
ki je objavljena na naslovu https://razpisi.mlad.si, povezava do nje pa tudi na naslovu: www.ursm.gov.si.
Po končanem izpolnjevanju elektronske
vloge, mora vlagatelj vlogo natisniti in jo lastnoročno podpisati ter žigosati. Natisnjeni
vlogi mora priložiti vse morebitne listinske
ali druge dokaze, ki dokazujejo njegove navedbe.
Vlagatelj mora natisnjeno vlogo za dodelitev sredstev, izpolnjeno v slovenskem jeziku,
poslati s priporočeno pošto na naslov Urada
RS za mladino, Masarykova 16, 1000 Ljub
ljana, najpozneje do 18. 1. 2012. Za pravočasne bodo štele vloge, ki bodo na ta dan
oddane s priporočeno pošto do 24. ure.
Vlog, ki ne bodo elektronsko oddane,
natisnjene in poštno poslane s priporočeno
pošto v predpisanem roku, razpisovalec ne
bo upošteval.

Podrobnejša navodila za uporabo aplikacije in izpolnjevanje vloge, se nahajajo
na spletnem naslovu https://razpisi.mlad.si
in www.ursm.gov.si.
Samo v primeru, ko zaradi tehničnih težav razpisovalca, ki bi pomenile daljše nedelovanje spletne aplikacije, prijave ni mogoče
oddati na predpisan način, lahko vlagatelj
svojo vlogo v celoti izpolni v dokumentu, ki
bo objavljen na spletnih straneh, navedenih
v prejšnjem odstavku in razpisovalcu pošlje
s priporočeno pošto na način kot je opredeljeno v razpisni dokumentaciji. Samo v navedenem primeru bodo na tak način oddane
vloge pravilne in pravočasne in jih bo razpisovalec upošteval. O morebitnih tehničnih
težavah bodo vlagatelji obveščeni na spletni
strani razpisovalca.
8.2. Opremljenost vloge
Vlogo na ta javni razpis je potrebno poslati v zaprtem ovitku, na katerem morata
biti vidni ustrezni označbi:
1. “Ne odpiraj – Vloga za sofinanciranje – JR 2012”;
2. Na ovitku morata biti napisana naziv in naslov vlagatelja;
3. Na sprednji ali zadnji strani ovojnice
mora biti nalepljen obrazec s črtno kodo, ki
jo vlagatelju ob tiskanju vloge določi spletna
aplikacija.
Veljavna bo vloga, ki bo pravilno opremljena in pravočasno predložena razpisovalcu. Neveljavne vloge (nepravilno opremljene in nepravočasno prispele) bodo
vrnjene vlagateljem.
9. Datum odpiranja vlog
Odpiranje in ocenjevanje prispelih vlog
bo opravila strokovna komisija, imenovana
s strani razpisovalca. Strokovna komisija bo
pričela z odpiranjem vlog predvidoma 23. 1.
2012.
Odpiranje vlog, v skladu s tretjim odstavkom 222. člena Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije,
ne bo javno.
10. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni predvidoma v šestdesetih dneh
po izteku roka prijave na ta javni razpis.
Razpisovalec bo hkrati z izdanim sklepom o rezultatih tega javnega razpisa pozval
upravičence k sklenitvi pogodbe. V primeru,
da se upravičenec v roku 8 dni od prejema
poziva ne odzove na poziv, se šteje, da je
odstopil od vloge.
Predvideni obseg financiranja in višina
sredstev oziroma rok prevzemanja obveznosti na podlagi tega javnega razpisa se
lahko spremeni, kolikor nastopijo dejavniki,
ki vplivajo na obseg in višino proračunskih
sredstev, oziroma dejavniki, ki bi onemogočali izplačilo prevzetih obveznosti delno
ali v celoti.
11. Kraj, čas in naslov, kjer lahko zainteresirani vlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija, ki bo vlagateljem podrobneje pojasnila pogoje tega
javnega razpisa, bo zainteresiranim vlagateljem dosegljiva na spletni strani razpisovalca, www.ursm.gov.si. in na podlagi
zaprosila v tajništvu URSM osebno ali po
elektronski pošti: gp-ursm.mss@gov.si.
Tajništvo razpisovalca je na naslovu: Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad RS za
mladino, Masarykova 16, 1000 Ljubljana.
Zainteresirani vlagatelji se lahko vsak
delovni dan, med 10. in 12. uro, obrnejo na
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tajništvo Urada RS za mladino za morebitna
telefonska pojasnila, tel. 01/400-57-89 e-naslov: barbara.hvastija@gov.si, ali na kontaktno osebo razpisovalca: Barbara Hvastija.
Vse verzije razpisne dokumentacije, ne
glede na medij, na katerem se nahajajo, so
oblikovno in vsebinsko enake. Vlagatelji s tiskanjem elektronske oblike dokumentacije
dobijo kopijo, enako pisni obliki.
12. Status delovanja v javnem interesu:
skladno z določbo drugega člena petnajstega odstavka Pravilnika o izvajanju Zakona
o javnem interesu v mladinskem sektorju, bo
razpisovalec upošteval prijave za pridobitev
statusa delovanja v javnem interesu, ki bodo
oddane vsaj tri dni pred začetkom prijavnega roka na ta javni razpis. Navedene vloge
bo razpisovalec reševal prednostno, po vrstnem redu prejetja, postopke in odločitve
pa bo zaključil do izteka prijavnega roka na
javni razpis za sofinanciranje.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Urad RS za mladino
Št. 430-155/2011/5
Ob-5827/11
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo na podlagi Zakona o državni
upravi (Uradni list RS, št. 113/05, 126/07 –
ZUP-E in 48/09), Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno
besedilo), Proračuna Republike Slovenije za
leto 2011 (Uradni list RS, št. 99/09 in 96/10),
Rebalans proračuna Republike Slovenije za
leto 2011 (Rb2011) (Uradni list RS, št. 74/11),
Proračuna Republike Slovenije za leto 2012
(Uradni list RS, št. 96/10), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti
2011 in 2012 (ZIPRS1112) (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 integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11),
Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti
(Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – Zdru-1, 112/07 in
9/11), Resolucije o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011-2020 (Uradni list
RS, št. 43/11), Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje
Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega
programa (Uradni list RS, št. 74/04, 32/05,
26/06, 80/07, 89/08 in 102/09), Uredbe Komisije (ES) št. 800/08 z dne 6. avgusta 2008
o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87
in 88 Pogodbe (Uredba o splošnih skupinskih izjemah) (Uradni list EU L 214/3), Okvira
skupnosti za državno pomoč za raziskave in
razvoj ter inovacije (Uradni list EU C 323/01),
Pravil o državnih pomočeh na področju raziskovalne dejavnosti št. 442-2/2008-6 z dne
23. 6. 2009, Mnenja Ministrstva za finance
št. 422-10/2009/4 z dne 6. 7. 2009, Memoranduma o sodelovanju v 1. razpisu iniciative ERA-NET TRANSCAN in Pogodbe ERANET TRANSCAN št. 266559 z dne 17. 1.
2011, objavlja
1. javni razpis
v okviru iniciative ERA-NET TRANSCAN
1. Podatki o proračunskem porabniku:
Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: »ministrstvo«).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet 1. javnega razpisa v okviru iniciative ERA-NET TRANSCAN (v nadaljnjem
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besedilu: »nacionalni razpis«) je sofinanciranje aktivnosti slovenskih partnerjev na
mednarodnih projektih, ki bodo za izvajanje izbrani v okviru skupnega ERA-NET
TRANSCAN 2011 mednarodnega razpisa
za predloge evropskih raziskovalnih projektov na temo »Validacije biomarkerjev za
osebni pristop pri zdravljenju raka« (ang.
Call for proposals 2011 for European Research Projects on »Validation of Biomarkers
for Personalised Medicine«, v nadaljnjem
besedilu: »mednarodni razpis«). Slovenski
nacionalni razpis se navezuje in je v skladu
z mednarodnim razpisom, ki je objavljen na
spletni strani, www.transcanfp7.eu.
Glavni namen mednarodnega razpisa je
podpreti projekte, ki bodo prek obravnavanja razpisane teme prispevali k odkrivanju
novih in bolj učinkovitih orodij ter strategij na
področju preventive, zgodnjega odkrivanja
in diagnoze bolezni, napovedi odzivnosti in
odpornosti na zdravljenje ter napovedi toksičnosti zdravljenja.
3. Pogoji sodelovanja
3.1 Sodelujoče države
V mednarodnem razpisu sodeluje 15
držav (v nadaljnjem besedilu: »sodelujoče
države«): Avstrija, Belgija, Francija, Grčija,
Italija, Izrael, Latvija, Luksemburg, Nemčija, Poljska, Romunija, Slovaška, Slovenija,
Španija in Turčija.
3.2 Upravičenci
Prijavitelji morajo izpolnjevati vse splošne pogoje mednarodnega razpisa, objavljenega na spletni strani, www.transcanfp7.
eu. Poleg tega morajo slovenski prijavitelji
izpolnjevati tudi dodatne nacionalne kriterije,
kot so definirani v nacionalnem razpisu.
– Na nacionalni razpis se prijavijo slovenski nacionalni partnerji iz mednarodnega konzorcija, ki je pravočasno oddal predprijavo in glavno prijavo projekta ter bil
na mednarodni ravni izbran za sofinanciranje.
– Do sofinanciranja so upravičeni raziskovalne organizacije, ki izpolnjujejo pogoje
v skladu z veljavnimi predpisi o raziskovalni
in razvojni dejavnosti, podrobneje opisanih
v razpisni dokumentaciji in sicer v Navodilih
za prijavo na 1. javni razpis v okviru iniciative ERA-NET TRANSCAN (v nadaljnjem
besedilu: »Navodila za prijavo«). Vodja slovenskega dela projekta mora izpolnjevati
tudi pogoje iz 29. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS,
št. 22/06 – UPB-1, 61/06 – ZDru-1, 112/07
in 9/11). Kriteriji za izpolnjevanje pogojev
so opredeljeni v Pravilniku za ugotavljanje
izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 41/09 in
72/11).
– Slovenski raziskovalci, ki sodelujejo pri
mednarodnem projektu morajo za izvajanje
projekta imeti proste kapacitete (za vodjo
raziskovalnega projekta je to najmanj 170
prostih raziskovalnih ur, za člane projektne
skupine pa najmanj 17 prostih raziskovalnih
ur na letni ravni).
– Slovenski prijavitelji morajo izpolnjevati
tudi naslednje pogoje:
– niso v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije;
– na dan 31.12. v letu pred prijavo na
nacionalni razpis niso bili v stanju insolventnosti, kot ga opredeljuje 14. člen Zakona
o finančnem poslovanju, postopkih zaradi
insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07, 40/09, 59/09, 52/10,
106/10, 26/11, 47/11, 87/11-ZPUOOD);
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– niso v težavah po Smernicah Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (UL 2004/C
244/02);
– imajo poravnane vse obveznosti do
države;
– ne prejemajo, niti niso v postopku pridobivanja finančne pomoči države za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah;
– niso za isti namen že pridobili oziroma
niso v postopku pridobivanja sofinanciranja
iz drugih javnih virov, t.j. iz javnih finančnih
sredstev lokalnega, nacionalnega ali EU
proračuna oziroma skupna višina prejetih
sredstev ne presega najvišje stopnje sofinanciranja, ki jo določajo pravila s področja
državne pomoči;
– v primeru, da je prijavitelj podjetje,
mora le-ta pravilno označiti velikost podjetja,
ki se določi v skladu s Priporočili Komisije
2003/361/ES, z dne 6. maja 2003, o opredelitvi mikro, majhnih in srednje velikih podjetij
(priloga I Uredbe Komisije ES št. 364/2004
z dne 25. 2. 2004 o uporabi členov 87 in 88
Pogodbe Evropske skupnosti pri pomoči za
majhna in srednje velika podjetja). Podjetja,
ki presegajo kriterije za srednja podjetja se
uvrščajo med velika podjetja;
– niso na seznamu podjetij na podlagi
Sklepa o objavi seznama poslovnih sub
jektov, s katerimi na podlagi določb Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list
RS, št. 43/07, 68/07, 29/08, 55/08, 91/08,
94/09 in 25/10, v nadaljevanju ZPKor) ne
smejo poslovati poslovni subjekti iz prvega, drugega in tretjega odstavka 28. člena
ZPKor, ali na seznamu subjektov, za katere
velja omejitev po 35. členu Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni
list RS, št. 45/10, 26/11 in 30/11 Skl. US:
U-I-36/11-8);
– imajo sedež v Republiki Sloveniji.
Slovenski partnerji sočasno s predprijavo konzorcija na mednarodni razpis, na
ministrstvo podajo pisno izjavo o strinjanju
z razpisnimi pogoji, s katero izjavljajo tudi,
da ustrezajo razpisnim pogojem (Priloga 1),
kar lahko strokovna komisija kadarkoli preveri pri pristojnih institucijah. V primeru, da
je slovenski partner podjetje, mora poleg
izjave o strinjanju z razpisnimi pogoji ministrstvu posredovati tudi pravilno izpolnjen
Obrazec za dodeljevanje državnih pomoči
(Priloga 2).
V primeru, da katerikoli od zgoraj navedenih pogojev ni izpolnjen, strokovna komisija ministrstva vlogo zavrne. V primeru, da
ministrstvo ugotovi, da prijavitelj navaja neresnične podatke vlogo zavrne. Kolikor ministrstvo v fazi preverjanja ne ugotovi, da so
podatki, ki jih navaja prijavitelj, napačni in to
ugotovi kadarkoli v času postopka javnega
razpisa ali kadarkoli kasneje, lahko razveže
pogodbo s prejemnikom sredstev in zahteva
vračilo prejetih nepovratnih sredstev skupaj
z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva
prejema sredstev na TRR prejemnika do
dneva vračila v državni proračun Republike
Slovenije.
3.3 Konzorcij
Nacionalni partnerji iz različnih držav
v posameznem projektu sestavljajo mednarodni konzorcij (v nadaljnjem besedilu:
»konzorcij«). V konzorciju posameznega
projekta morajo sodelovati najmanj trije in
največ 7 nacionalnih partnerjev iz najmanj
treh različnih sodelujočih držav, od katerih
mora biti eden izmed njih koordinator pro-
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jekta. V konzorciju lahko sodelujeta največ
dva nacionalna partnerja iz iste države, lahko pa sodeluje tudi en partner iz države, ki
ni iz sodelujočih držav, pod pogojem, da ta
zagotovi lastno financiranje.
Vsak konzorcij mora vključevati vsaj eno
raziskovalno skupino na področju temeljnih
raziskav ali pred-kliničnih raziskav in vsaj
eno klinično skupino, lahko pa vključuje tudi
druge skupine, ki razpolagajo s specifičnim
strokovnim znanjem in ekspertizami. Poleg
tega mora jasno prikazati, kakšen bo prenos
znanja na relaciji bazične raziskave – klinične raziskave, klinične raziskave – uporaba
v javnem zdravstvu, klinične raziskave – industrijske raziskave in razvoj, bazične raziskave – industrijske raziskave in razvoj ali
uporabnost v farmaciji/industriji.
4. Višina sredstev
Vsaka sodelujoča država bo sofinancirala sodelovanje svojih nacionalnih partnerjev
pri projektu v skladu s svojimi nacionalnimi
pravili financiranja.
Okvirna višina sredstev ministrstva za
izvedbo razpisa je 500.000,00 EUR letno.
Vrednost slovenskega dela posameznega
mednarodnega projekta lahko znaša največ
do 70.000,00 EUR letno, v primeru, da je koordinator celotnega mednarodnega projekta
iz Slovenije pa do 150.000,00 EUR letno.
V primeru, da slovenski partnerji v projektu
načrtujejo tudi aktivnosti, namenjene dodatnemu usposabljanju raziskovalcev skladno
z mednarodnim razpisom, je za te aktivnosti
v okviru posameznega projekta predvidenih do 21.000,00 EUR dodatnih sredstev
za obdobje trajanja projekta, a le kolikor je
Znanstveni odbor za evalvacijo predlogov
program usposabljanja in krepitve človeških
virov v okviru konzorcija priporočil za sofinanciranje. V primeru, da je predvidena vrednost zahtevanega sofinanciranja slovenskega dela posameznega mednarodnega
projekta v posamezni vlogi višja od navedenih vrednosti v tem odstavku, strokovna
komisija vlogo zavrne.
Razpisna sredstva se zagotavljajo iz proračunske postavke 5694 »Programi mednarodnega znanstvenega sodelovanja«.
Financiranje se predvidoma zagotavlja za
3 leta izvajanja projekta v skladu z veljavnimi finančnimi predpisi. Višina sredstev v posameznem letu je odvisna od proračunskih
možnosti.
Za aktivnosti iz predmeta nacionalnega
razpisa bo ministrstvo zagotovilo sredstva
za posamezno proračunsko leto v skladu
z nacionalnim razpisom in na način, dogovorjen s pogodbo, sklenjeno z izbranim
slovenskim prijaviteljem projekta (Priloga 9),
največ do višine letno predvidenih sredstev
iz razpisa. Sredstva bodo iz proračuna izplačana v skladu z navedeno pogodbo in k njej
sklenjenimi aneksi.
Rezultati projekta, financirani iz državnega proračuna, so javni, z omejitvami, določenimi s predpisi, ki urejajo varstvo intelektualne lastnine, varstvo avtorskih pravic in
varstvo osebnih podatkov.
5. Obdobje porabe sredstev
Predvideno obdobje za porabo sredstev
so proračunska leta 2013, 2014 in 2015 in
2016.
Predvideni rok začetka sofinanciranja
upravičenih stroškov izbranih projektov je
april 2013 in je odvisen od proračunskih možnosti v posameznih sodelujočih državah.
Predvideni rok trajanja projektov je do
36 mesecev (3 leta).
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6. Upravičeni stroški in način sofinanciranja
Ministrstvo sofinancira upravičene stroške projekta v skladu z Okvirom Skupnosti
za državno pomoč za raziskave in razvoj ter
inovacije (OJ EC C 323/2006 – 5. poglavje)
ter s Shemo državnih pomoči »Raziskave in
razvoj: Projekti temeljnega in aplikativnega
raziskovanja, Ciljni raziskovalni programi in
Sofinanciranje mednarodnih raziskav in projektov EUREKA« in Uredbo o normativih in
standardih za določanje sredstev za izvajanje Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa (Uradni list RS, št. 74/04,
32/05, 26/06, 80/07, 89/08 in 102/09)).
Upravičeni stroški ter višina in način financiranja so podrobneje opisani v razpisni dokumentaciji v točki 4 Navodil za prijavo.
7. Postopek razpisa
Razpis bo potekal v treh fazah:
– 1. faza: oddaja predprijave (''Pre-Proposal''): preverjanje izpolnjevanja nacionalnih in mednarodnih formalnih kriterijev,
mednarodna strokovna presoja in povabilo
k oddaji glavne prijave.
– 2. faza: oddaja glavne prijave (''Full
Proposal''): preverjanje izpolnjevanja nacionalnih in mednarodnih formalnih kriterijev,
mednarodna strokovna presoja in mednarodno priporočilo za sofinanciranje projektov.
– 3. faza: oddaja prijave na nacionalni
razpis za slovenski del projekta: preverjanje
izpolnjevanja formalnih kriterijev slovenskih
nacionalnih partnerjev, ki so bili v okviru
mednarodnega konzorcija izbrani za financiranje.
Podrobneje je postopek razpisa opisan
v razpisni dokumentaciji v točki 7 Navodil
za prijavo.
7.1 Način prijave in razpisni roki
Dokumenti, ki jih morajo vsebovati popolna predprijava, glavna prijava in prijava
na nacionalni razpis, so navedeni v razpisni
dokumentaciji v točki 6 Navodil za prijavo.
7.1.1 Predprijava
Rok za oddajo popolne predprijave predloga projekta je 10. februar 2012 do
17. ure po srednjeevropskem času. Predprijavo odda koordinator mednarodnega projekta v imenu celega konzorcija v elektronski
obliki na mednarodni spletni strani 1. skupnega razpisa ERA-NET TRANSCAN, www.
transcanfp7.eu. Sočasno s predprijavo mora
slovenski nacionalni partner na ministrstvo
posredovati Izjavo o strinjanju z razpisnimi
pogoji (Priloga 1). V primeru, da je slovenski
partner podjetje, mora na ministrstvo posredovati tudi pravilno izpolnjen Obrazec
za dodeljevanje državnih pomoči (Priloga
2). Podrobnosti o predprijavi so navedene
v točki 6.1 Navodil za prijavo. Mednarodna
oddaja predprijave je pogoj za oddajo končne prijave.
7.1.2 Glavna prijava
Konzorciji, ki so oddali predprijavo in bili
povabljeni k oddaji glavne prijave, morajo glavno prijavo oddati do roka za oddajo
glavne prijave, tj. 22. maja 2012 do 17. ure
po srednjeevropskem času. Glavno prijavo
odda koordinator mednarodnega projekta
v imenu celega konzorcija v elektronski obliki preko obrazcev na spletni strani 1. skupnega razpisa ERA-NET TRANSCAN, www.
transcanfp7.eu. Podrobnosti o glavni prijavi
so navedene v točki 6.2 Navodil za prijavo.
7.1.3 Nacionalna prijava
V primeru uspešne glavne prijave konzorcija, v katerem sodeluje slovenski partner
v projektu, bo ministrstvo slovenskega par-

tnerja (oziroma koordinatorja slovenskega
dela projekta, če sta partnerja dva) pozvalo
k oddaji nacionalne prijave za slovenski del
projekta. Prijavo mora koordinator slovenskega dela projekta priporočeno po pošti
(v tiskani in elektronski obliki, pri čemer se
v primeru neskladnosti podatkov v pisni in
elektronski obliki, šteje, da je za presojo
pomembna elektronska oblika) poslati na
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana. Kot
pravočasne se štejejo vloge, ki bodo v Glavno pisarno ministrstva dostavljene do izteka
roka podanega v pozivu. Vloga mora biti
v zaprti ovojnici, na sprednji strani z oznako »Ne odpiraj – vloga na 1. javni razpis
v okviru iniciative ERA-NET TRANSCAN«
ter z navedbo polnega naziva in naslova pošiljatelja. Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno ali ne bodo pravilno označene, bodo
zavržene in neodprte vrnjene prijaviteljem.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi
vloga poslana na elektronski naslov:
gp.mvzt@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Podrobnosti o nacionalni prijavi so navedene v točki 6.3 Navodil za prijavo.
7.2 Ocenjevanje in izbira projektov za
sofinanciranje
7.2.1 Faza predprijave
Izpolnjevanje formalnih kriterijev mednarodne predprijave bo preverjal Sekretariat
mednarodnega razpisa, izpolnjevanje formalnih nacionalnih kriterijev pa ministrstvo.
Glavna kriterija za ocenjevanje pravočasno
prispelih popolnih predprijav predlogov projektov sta primernost za nacionalno financiranje in relevantnost glede na namen in
cilje razpisa. Vsebinsko oceno bo v skladu
s specifičnimi strokovnimi ocenjevalnimi kriteriji podal Znanstveni odbor za evalvacijo
(glej Prilogo 4: Ocenjevalni obrazec predprijave). Na osnovi izpolnjevanja mednarodnih in nacionalnih formalnih pogojev ter
vsebinskih ocen bo Mednarodni odbor razpisa izbral predloge projektov, ki jih bo Sekretariat predvidoma v začetku aprila 2012
povabil k oddaji končne prijave. Postopek
faze predprijave in kriteriji za ocenjevanje
so podrobneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji, natančneje v točki 7.2 Navodil
za prijavo.
7.2.2 Faza glavne prijave
Sekretariat mednarodnega razpisa in ministrstvo bosta ponovno preverila formalne
pogoje in skladnost glavne prijave s predprijavo. Predloge, ki bodo zadostili formalnim
pogojem, bo ocenjeval Znanstveni odbor za
evalvacijo v skladu s specifičnimi strokovnimi ocenjevalnimi kriteriji, t.j. znanstvena
odličnost, kakovost mednarodnega konzorcija, metodologija in izvedljivost predloga,
potencialni učinki projekta (glej Prilogo 6:
Ocenjevalni obrazec glavne prijave).
Na osnovi vsebinskih ocen bo Znanstveni odbor za evalvacijo pripravil prednostno
listo najboljših projektov. Na njeni osnovi bo
Mednarodni odbor razpisa predlagal posamezni sodelujoči državi, katere projekte naj
financira. Končna odločitev o financiranju je
odvisna od izpolnjevanja nacionalnih pogojev ter proračunskih zmožnosti sodelujočih
držav, ki bodo potrdile, katere projekte bodo
financirale. Koordinatorji vseh projektov
bodo o končni odločitvi obveščeni predvidoma oktobra 2012. Postopek faze predprijave in kriteriji za ocenjevanje so podrobneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji,
natančneje v točki 7.3 Navodil za prijavo.
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7.2.3 Nacionalna prijava
O izboru slovenskih prejemnikov sredstev odloči minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo s posamičnim sklepom
o izbiri za vsakega slovenskega partnerja.
Hkrati bodo obveščeni tudi prijavitelji, ki ne
bodo izbrani. Rezultati bodo v obliki sklepa
o izbranih na javnem razpisu javno objavljeni na spletnem naslovu ministrstva.
Ministrstvo bo na podlagi formalno popolnih prijav na nacionalni razpis sofinanciralo
najboljše projekte slovenskih nacionalnih
partnerjev do porabe sredstev, vendar le,
če se sodelujoče države soglasno odločijo,
da bodo sofinancirale stroške sodelovanja
svojih nacionalnih partnerjev v teh projektih. Če sodelujoče države ne bodo dosegle
soglasja o sofinanciranju projektov, pri katerih sodelujejo slovenski nacionalni partnerji,
ministrstvo ne bo sofinanciralo sodelovanja
slovenskih nacionalnih partnerjev pri takšnih
projektih.
Predvidoma v začetku novembra 2012
bodo slovenski nacionalni partnerji prejeli
sklep o izbiri, na podlagi katerega bodo partnerji oziroma koordinator (če sta partnerja
dva) morali v 8 dneh pristopiti k podpisu
pogodbe, ki je del razpisne dokumentacije
(Priloga 9).
7.2.4 Pritožbeni postopek
Prijavitelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje
in merila iz nacionalnega razpisa in da neupravičeno ni bil izbran, lahko v 8 dneh od
prejema sklepa oziroma obvestila o izboru
vloži pritožbo. O pritožbi v 15 dneh s sklepom odloči ministrstvo. Predmet pritožbe
ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Vložena pritožba ne zadrži
podpisa pogodb.
8. Spremljanje izvajanja projektov
Projekti, katerih aktivnosti bodo sofinancirane iz sredstev tega razpisa, bodo aktivno sodelovali pri razvijanju raziskovalnega programa v okviru iniciative ERA-NET
TRANSCAN.
Nadziranje projektov in poročanje bo potekalo v skladu z nacionalnimi pravili v državah, ki bodo sodelovale pri sofinanciranju
aktivnosti na posameznem projektu.
9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
I. Navodila za prijavo na 1. javni razpis
v okviru iniciative ERA-NET TRANSCAN
II. Priloge
a. Izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji
(Priloga 1)
b. Obrazec za dodeljevanje državnih pomoči podjetjem (Priloga 2)
c. prijavni obrazec predprijave – “PreProposal Application form” (Priloga 3)
d. Ocenjevalni obrazec – Evaluation
Form – Pre Proposal (Priloga 4)
e. Prijavni obrazec mednarodne glavne
prijave: “Full Proposal Application Form”
(Priloga 5)
f. Ocenjevalni obrazec – Evaluation Form
– Full proposal (Priloga 6)
g. Obrazec nacionalne prijave slovenskega dela projekta (Priloga 7)
h. Finančni načrt slovenskega dela projekta za celotno obdobje trajanja projekta
(Priloga 8)
i. Osnutek pogodbe o sofinanciranju
s priloženimi obrazci 1,2 in 3 (Priloga 9)
Razpisna dokumentacija je na voljo na
spletni strani Javnih razpisov Ministrstva
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo:
http://www.mvzt.gov.si/si/javni_razpisi/,
obrazci mednarodne prijave pa so objavljeni
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tudi na spletni strani ERA-NET TRANSCAN,
www.transcanfp7.eu.
10. Dodatne informacije
Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom so na voljo na Ministrstvu za
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Kontaktna oseba je Kim Turk Križanec (kim.turkkrizanec@gov.si) in je v poslovnem času
dosegljiva na tel. 01/478-4705.
Podatki o iniciativi ERA-NET TRANSCAN
in 1. razpisu v okviru te iniciative so na voljo
na spletni strani, www.transcanfp7.eu.
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo
Št. 1214-11-0309
Ob-5728/11
Na podlagi drugega odstavka 5. člena
Zakona o ratifikaciji Opcijskega protokola
h Konvenciji proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim
ali ravnanju (Uradni list RS, št. 114/06 –
Mednarodne pogodbe, št. 20/06) objavlja
Varuh človekovih pravic Republike Slovenije
(v nadaljevanju: Varuh)
javni razpis
za sodelovanje nevladnih organizacij,
registriranih v Republiki Sloveniji
in organizacij, ki so pridobile status
humanitarnih organizacij
v Republiki Sloveniji z Varuhom
pri izvajanju pristojnosti
in nalog državnega preventivnega
mehanizma po Opcijskem protokolu
h Konvenciji proti mučenju
in drugim krutim, nečloveškim
ali poniževalnim kaznim ali ravnanju
1. Naziv in sedež naročnika: Varuh človekovih pravic Republike Slovenije, Dunajska
cesta 56, 1000 Ljubljana, tel. 01/475-00-50,
faks 01/475-00-40, elektronski naslov:
info@varuh-rs.si.
2. Predmet javnega razpisa: sodelovanje
nevladnih organizacij, registriranih v Republiki Sloveniji in organizacij, ki so pridobile
status humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: organizacije)
z Varuhom pri izvajanju pristojnosti in nalog državnega preventivnega mehanizma
po Opcijskem protokolu h Konvenciji proti
mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali
poniževalnim kaznim ali ravnanju.
3. Namen razpisa
Izbor organizacij, ki bodo sodelovale
z Varuhom pri izvajanju pristojnosti in nalog državnega preventivnega mehanizma
po Opcijskem protokolu h Konvenciji proti
mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali
poniževalnim kaznim ali ravnanju. Organizacije bodo izbrane na javnem razpisu, katerega izvede Varuh, ki bo tudi odločil o izbiri
organizacije.
Izbrane organizacije bodo naloge in pooblastila pri opravljanju nadzora opravljale
s svojimi pripadniki ali pripadnicami, usposobljenimi za posamezna področja nadzora,
kot člani skupine, ki jo bo določil Varuh za
opravljanje posameznega nadzora na krajih
odvzema prostosti ter preverjanja ravnanja
z osebami, ki jim je bila odvzeta prostost.
Po izvedenem nadzoru po določbah Opcijskega protokola, katerega bodo po navodilih
Varuha izvajali pripadniki in pripadnice izbranih nevladnih ali humanitarnih organizacij,
bodo predstavniki oziroma predstavnice izdelali tudi poročilo o opravljenem nadzoru.
4. Orientacijska vrednost razpisa: osebe
iz organizacij, ki bodo izbrane in bodo opravljale nadzor po določbah Opcijskega proto-
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kola, bodo dobile povrnjene potne stroške,
stroške za prehrano in prenočišče, nagrado
za izdelavo poročila o opravljenem nadzoru, nadomestila plače ali nadomestilo za
izgubljeni zaslužek in simbolično nagrado
po Pravilniku o povračilu stroškov in o nagradah osebam iz organizacij, ki opravljajo naloge oziroma izvršujejo pooblastila po
določbah Opcijskega protokola h Konvenciji
proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim
in poniževalnim kaznim ali ravnanju (Uradni
listu RS, št. 17/08 in 20/11).
5. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji
Na javni razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije, registrirane v Republiki Sloveniji in organizacije, ki so pridobile
status humanitarne organizacije v Republiki
Sloveniji po Zakonu o humanitarnih organizacijah (Uradni list RS, št 98/03), ki se
ukvarjajo z varstvom človekovih pravic ali
temeljnih svoboščin, zlasti s področja preprečevanja mučenja ali drugih krutih, nečloveških ali poniževalnih kazni ali ravnanj.
K svoji prijavi priložijo kratko predstavitev
dela na področju varstva človekovih pravic ali temeljnih svoboščin, zlasti s področja
preprečevanja mučenja ali drugih krutih, nečloveških ali poniževalnih kazni ali ravnanj,
nevladne organizacije izjavo o registraciji,
humanitarne organizacije pa izjavo o podelitvi statusa humanitarne organizacije in
o vpisu v razvid humanitarnih organizacij.
Organizacija, ki želi sodelovati pri opravljanju nadzora mora predložiti izjavo, da
pri opravljanju nadzora ne bodo sodelovale
pripadnice ali pripadniki, ki so bili pravnomočno obsojeni za kaznivo dejanje, ki se
preganja po uradni dolžnosti oziroma pravnomočno obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 3 mesece oziroma
oseba, zoper katero je vložena pravnomočna obtožba zaradi kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti.
Organizacije se lahko prijavijo za sodelovanje tudi le za posamezno področje
nadzora.
6. Merila za izbor: prednost pri izbiri za
sodelovanje bodo imele organizacije z več
izkušnjami na področju varstva človekovih
pravic ali temeljnih svoboščin, zlasti s področja preprečevanja mučenja ali drugih
krutih, nečloveških ali poniževalnih kazni ali
ravnanj (dokazilo: opis najpomembnejšega
delovanja, zlasti na področju preprečevanja
mučenja ali drugih krutih, nečloveških ali
poniževalnih kazni ali ravnanj).
7. Ostali pogoji: pripadniki oziroma pripadnice izbrane organizacije, ki bodo sodelovale pri izvajanju nalog in pooblastil po
določbah prvega odstavka 5. člena Zakona
o ratifikaciji Opcijskega protokola h Konvenciji proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju
bodo morali v skladu s tretjim odstavkom
5. člena tega zakona podati predhodno pisno izjavo, da bodo pri opravljanju nalog in
pooblastil sodelovale po navodilih Varuha
in delovali po predpisih o varovanju tajnosti
osebnih in tajnih podatkov, tako kot to velja
za varuha, njegove namestnike in uslužbence. Prav tako morajo predložiti potrdilo, da
niso bili pravnomočno obsojeni za kaznivo
dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti
oziroma pravnomočno obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 3 mesece
in potrdilo, da zoper njih ni vložena pravnomočna obtožba zaradi kaznivega dejanja, ki
se preganja po uradni dolžnosti. Pripadnik
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izbrane organizacije, ki ne bo podal predhodne pisne izjave in ustreznega potrdila
o nekaznovanosti ter potrdila, da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožba zaradi
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti, ne more sodelovati pri opravljanju
nadzora.
8. Z izbranimi organizacijami bo Varuh
sklenil pogodbo o sodelovanju za obdobje
do 31. 12. 2013, z možnostjo podaljšanja
sodelovanja še za eno leto.
9. Rok za oddajo pisne prijave je 15 dni
od dneva objave razpisa v Uradnem listu
RS.
10. Prijave morajo biti oddane v zaprtih
kuvertah z navedbo »Za javni razpis« na naslov: Varuh človekovih pravic RS, Dunajska
cesta 56, 1000 Ljubljana.
11. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
v 15 dneh po opravljeni izbiri.
12. Dodatne informacije posreduje Ivan
Šelih, tel. 01/475-00-19 e-mail: Ivan.Selih@varuh-rs.si
13. Razpis se objavi v Uradnem listu RS
in na spletnih straneh Varuha. Vprašanja
in odgovori se objavijo na spletnih straneh
Varuha.
Varuh človekovih pravic RS
Št. 093-114/2011/10
Ob-5748/11
Na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leto 2011
in 2012 (Uradni list RS, št. 96/10 in 4/11)
in Pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07,
114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011) Urad Vlade RS za komuniciranje
objavlja
javni razpis
za sofinanciranje informativnokomunikacijskih in izobraževalnih
projektov nevladnih in humanitarnih
organizacij v letu 2012
1. Ime in sedež organa, ki dodeljuje sredstva: Urad Vlade RS za komuniciranje, Gregorčičeva 25, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Urad).
2. Predmet razpisa
Urad s tem razpisom vabi nevladne in
humanitarne organizacije v Sloveniji, da aktivno sodelujejo pri ozaveščanju, informiranju, izobraževanju in vključevanju prebivalcev Slovenije v javno razpravo o nekaterih
aktualnih tematikah.
Predmet tega razpisa je sofinanciranje
informativno-komunikacijskih in izobraževalnih projektov nevladnih in humanitarnih
organizacij v Sloveniji, ki bodo obravnavali
naslednja vsebinska področja:
♦ Prihodnost Evropske unije in Slove
nije
Sklop A
Evropska unija in s tem tudi Slovenija se
v času globalizacije soočata s številnimi razvojnimi izzivi. Institucionalne spremembe,
finančna in gospodarska kriza, spopadanje
z brezposelnostjo, podnebne spremembe
in drugi okoljski problemi, zagotavljanje zanesljivejših in okolju prijaznejših virov energije, nadaljnja širitev, varstvo človekovih
pravic, demografski izziv in migracije itd.
terjajo nove napore pri iskanju rešitev in so
priložnost za razmislek o temeljih za pripravo novih razvojnih dokumentov. Evropska
komisija je marca 2010 objavila dokument
Evropa 2020, kjer je v ospredje postavila
tri prednostne prvine, ki se medsebojno krepijo: pametna rast, trajnostna rast in vključu-
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joča rast. Dokument Evropa 2020 predlaga
sedem vodilnih pobud, s katerimi želi spodbuditi napredek na vsakem od prednostnih
področij, določila pa je tudi krovne cilje, ki
bodo hkrati usmerjali dejavnosti držav članic
in Komisije.
V Sloveniji poteka proces priprave nove
Strategije razvoja Slovenije. Eno od izhodišč za njeno pripravo predstavlja dokument
Evropa 2020. Med okvirom, ki ga določajo
sprejete usmeritve EU in med različnimi pogledi, kako zasnovati nacionalno strategijo,
je treba poiskati skupne točke za doseganje
širšega družbenega konsenza.
Z razpisom želi Urad podpreti projekte, ki bodo na različnih ravneh spodbujali
demokratično izmenjavo mnenj in predlogov o dilemah nadaljnjega razvoja Slovenije v kontekstu Evropske unije, o prioritetah
slovenske razvojne usmeritve in potrebnih
strukturnih reformah ter omogočili kritičen
razmislek o odločitvah in politikah, ki vplivajo na vsakdanje življenje prebivalcev Slovenije.
Prednost bodo imeli projekti, ki bodo
omogočili široko javno razpravo med civilno družbo, strokovnjaki, gospodarstveniki, predstavniki Vlade RS, lokalnih oblasti
in evropskih institucij ter se bodo vsebinsko
nanašali na:
– sedem vodilnih pobud, opredeljenih
v dokumentu Evropa 2020 in možnost njihovega smiselnega vključevanja v novo
Strategijo razvoja Slovenije ter
– iskanje skupnih točk in širšega družbenega konsenza med različnimi pobudami za
pripravo Strategije razvoja Slovenije.
Glej 2. točko razpisne dokumentacije
(Povezave na nekatere relevantne dokumente in spletne strani za sklop A)
♦ Evropsko leto aktivnega staranja in
medgeneracijske solidarnosti
Sklop B
Slovenija se, tako kot večji del Evrope,
sooča z negativnimi demografskimi trendi, za katere je značilno podaljševanje življenjske dobe in nizka rodnost. Posledica
tega so vse številčnejše starejše generacije in maloštevilne mlade generacije, kar
vodi v demografsko staranje družbe. Dosedanja razmerja med generacijami se tako
vse bolj spreminjajo. Tovrstne spremembe
imajo velik vpliv na družbeno in gospodarsko življenje, nedvomno pa bodo posledice
demografskih sprememb v prihodnje še izrazitejše.
Z namenom večje ozaveščenosti o soočanju s temi izzivi, je Evropska unija leto
2012 razglasila za Evropsko leto aktivnega
staranja in medgeneracijske solidarnosti.
Cilj obeležitve leta 2012 je ustvarjanje vizije
družbe vseh starosti, starosti prijazne družbe, oblikovanje kulture aktivnega staranja
ter spodbujanje solidarnost in sodelovanja
med generacijami.
Urad želi podpreti projekte, ki bodo javnost ozaveščali o medgeneracijski soodvisnosti, spodbujali medgeneracijsko solidarnost, promovirali prostovoljstvo med
starejšimi in usposabljali prostovoljce za
delo na področju medgeneracijskega sodelovanja.
Prednost bodo imeli projekti, ki bodo povezovali pripadnike različnih generacij, pri
njihovi izvedbi pa bodo aktivno sodelovali
tudi pripadniki starejše generacije.
Glej 2. točko razpisne dokumentacije
(Povezave na nekatere relevantne dokumente in spletne strani za sklop B)

♦ Migracijska politika – odnos do tujih
delavcev
Sklop C
Posledica spremenjene demografske situacije v mnogih državah EU in tudi v Sloveniji je tudi spreminjanje strukture trga dela,
saj se delež delovno aktivnega oziroma zaposljivega prebivalstva znižuje. Kljub temu,
da se danes Slovenija ukvarja s problemi
brezposelnosti, se v prihodnjih letih zaradi
staranja prebivalstva na tem področju napoveduje »demografski šok«. Eden od mehanizmov za zapolnjevanje manjka na trgu
delovne sile bo priseljevanje.
Aktivna migracijska politika obsega tako
sprejem migrantov kot tudi zagotavljanje pogojev za vključitev v kulturno gospodarsko
in družbeno življenje. Slovenija je leta 2008
začela z izvajanjem ukrepov vključevanja za
širšo ciljno skupino tujcev, to je za državljane tretjih držav, ki v RS zakonito prebivajo.
Zavezala se je k uveljavitvi integracijske politike, katere cilji so zasnovani na temeljnih
načelih in vrednotah enakopravnosti, svobode in vzajemnega sodelovanja, ki pomenijo
tudi svobodo pravice do izražanja kulturne
identitete ob zagotovitvi spoštovanja integritete in dostojanstva vsakega posameznika.
V skladu s skupnimi načeli v EU je integracija dinamičen dvosmerni proces vzajemnega prilagajanja priseljencev in državljanov držav članic. V socialnem okolju je
integracija priseljencev mogoča le, ko jo
v vsakdanjih stikih sprejme tudi širša okolica. Raziskave kažejo, da je odnos javnosti
do priseljencev oziroma tujih delavcev v Sloveniji razmeroma odklonilen, predvidevati
pa je mogoče, da se stopnja nestrpnosti in
ksenofobije v času gospodarske krize lahko
okrepi. Predsodki se v zadnjem času kažejo predvsem skozi izolacijo teh skupin, kar
vodi k njihovi marginalizaciji.
Urad želi podpreti projekte, ki bodo: informirali o vzrokih in posledicah migracij,
spodbujali strpnost večinskega prebivalstva,
prispevali k zmanjševanju družbene marginalizacije migrantov in h kulturi dialoga ter
k oblikovanju dvosmerne komunikacije med
večinskim prebivalstvom in priseljenci v javnem prostoru, spodbujali pozitivno naravnanost in sprejemanje različnosti, promovirali
odprto, pluralistično družbo, prispevali k razumevanju pomena socialne solidarnosti in
družbene kohezivnosti,
Prednost bodo imeli projekti, v katerih
bodo migranti sodelovali tako pri njihovem
oblikovanju, kot tudi pri njihovem izvajanju,
projekti, ki bodo medijsko podprti in bodo
potekali v okoljih z večjim deležem migrantov.
Glej 2. točko razpisne dokumentacije
(Povezave na nekatere relevantne dokumente in spletne strani za sklop C)
♦ Boj proti trgovini z ljudmi
Sklopa D1 in D2 Projekti namenjeni mladostnikom
Evropska komisija ocenjuje, da tokovi
trgovine z ljudmi na območju Evropske unije zajemajo več sto tisoč ljudi letno, med
njimi je veliko otrok. Vsako leto se v mreže
trgovcev z ljudmi ujamejo nove žrtve, med
katerimi so tudi državljani in državljanke Slovenije. V skupino posebno ranljivih kategorij
oseb, potencialnih žrtev trgovine z ljudmi
spadajo otroci in mladostniki.
Urad želi podpreti projekte, ki bodo namenjeni ozaveščanju mladostnikov (učencev tretje triade osnovne šole in srednješolcev) o nevarnostih trgovine z ljudmi in
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o načinih novačenja ter jih usposobil za prepoznavanje tveganja, ustrezne načine ukrepanja in samozaščitnega obnašanja.
Urad bo sredstva namenil za:
Sklop D1 – izvedbo delavnic za učence
tretje triade osnovnih šol
Sklop D2 – izvedbo delavnic za srednješolce.
Prednost bodo imel projekti, ki bodo
zajeli mladostnike v šolah v različnih geografskih področjih Slovenije in bodo mlade ozaveščali tudi preko spletnih socialnih
skupnosti.
Sklop D3 Projekt(i) namenjen(i) tujim delavcem
V času gospodarske krize se povečuje
delovno izkoriščanje, povečujejo se težave s pravičnim plačilom za opravljeno delo,
zamude oziroma neizplačila plač, kršitve na
področju zaposlovanja in dela tujcev, grožnje z izgubo delovnih dovoljenj, pojavljajo
se fiktivni posredniki dela, povečujejo se
nezakonite migracije. Kriza je tudi generator
kriminalnih aktivnosti za potrebe grobega
izkoriščanja delovne sile, zlasti tujih delavcev v različnih gospodarskih panogah (npr.:
gradbeništvu, gostinstvu, kmetijstvu, prehrambeni in tekstilni industriji), ob tem pa
se zastavlja tudi vprašanje prisilnega dela in
morebitne prepletenosti s trgovino z ljudmi.
Urad želi podpreti projekt(e), ki bo(do):
– delavcem, predvsem migrantom,
nudil(i) informacije za učinkovito uveljavljanje in varstvo njihovih pravic,
– delavce ozaveščal(i) s ciljem zaščite pred izkoriščanjem,
– opozarjal(i) na morebitno prepletenost
izkoriščanja s prisilnim delom in trgovino
z ljudmi,
– delavce informiral(i) o obnašanju, ki
zmanjšuje tveganja,
– identificiral(i) morebitne žrtve, ki potrebujejo dodatno podporo in zaščito.
Prednost bo(do) imel(i) projekt(i), ki bo
zagotavljal(i) neposredno komunikacijo
s tujimi delavci v različnih krajih Slovenije in
vključeval tudi druge deležnike, ki si prizadevajo za učinkovito podporo in varstvo pravic
tujih delavcev.
Glej 2. točko razpisne dokumentacije
(Povezave na nekatere relevantne dokumente in spletne strani za sklop D)
3. Pogoji za prijavo
Upravičeni prijavitelji na vse sklope tega
javnega razpisa so tiste nevladne in humanitarne organizacije s sedežem v Republiki
Sloveniji, ki izpolnjujejo enega izmed naslednjih pogojev:
– so pravne osebe, registrirane v skladu
z Zakonom o društvih, Zakonom o ustanovah in Zakonom o zavodih (samo zasebni
zavodi) ali
– imajo pridobljen status humanitarne
organizacije v skladu z Zakonom o humanitarnih organizacijah.
Vloge drugih subjektov, bodisi pravnih
bodisi fizičnih oseb, bodo zavrnjene.
Prijavitelji lahko na razpis prijavijo projekte, ki jih bodo izvajali v Sloveniji v letu 2012
in bodo zaključeni do 31. oktobra 2012.
Prijavitelj lahko na razpis prijavi največ
dva projekta.
Posamezen projekt se lahko nanaša
samo na en vsebinski sklop.
Osebni podatki v vlogah bodo varovani
v skladu z veljavno zakonodajo.
4. Merila za ocenjevanje
Postopek ocenjevanja posamezne vloge
bo izveden po naslednjih merilih:
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1. Izobraževalni, informativni oziroma
komunikacijski pomen projekta: ustreznost
projekta glede na cilje razpisa, ustreznost
delovnega načrta, ustreznost informiranja
ciljnih skupin in splošne javnosti (do 70
točk);
2. Vključenost prostovoljcev v izvedbo
projekta (do 6 točk);
3. Stroškovnik projekta: preglednost
stroškov, utemeljenost in racionalnost porabe finančnih sredstev (do 15 točk);
4. Reference organizacije, nosilca in
sodelavcev projekta (do 9 točk).
Podrobnejša razčlenitev meril je v 3. točki razpisne dokumentacije.
5. Okvirna višina sredstev
Urad bo za sofinanciranje projektov
nevladnih in humanitarnih organizacij na
podlagi tega razpisa v letu 2012 namenil
96.000 EUR, od tega za:
Sklop A

Prihodnost Evropske unije in Slovenije

20.000 EUR

Sklop B

Evropsko leto aktivnega staranja in
medgeneracijske solidarnosti

30.000 EUR

Sklop C

Migracijska politika – odnos do tujih delavcev

25.000 EUR

Sklop D (D1, D2
in D3)

Boj proti trgovini z ljudmi

Če ostane del sredstev pri posameznem
sklopu razpisa nerazdeljen, se lahko komisija odloči prerazporediti nerazdeljena sredstva na druge sklope razpisa.
6. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva
Upravičeni bodo izdatki, ki bodo nastali
od 18. januarja 2012 do 31. oktobra 2012.
Podrobnejša razčlenitev upravičenih
stroškov in prispevkov je v 4. in 5. točki razpisne dokumentacije.
7. Rok za oddajo vlog, način predložitve
in opremljenost vlog
Vloge morajo prispeti na naslov: Urad
Vlade RS za komuniciranje, Gregorčičeva 25, 1000 Ljubljana. Vloge, ki bodo oddane osebno, morajo biti oddane na naslov
Urada najkasneje do srede, 18. januarja
2012 do 14. ure. Prav tako pa bodo kot pravočasne upoštevane tudi vse vloge, ki bodo
imele na ovojnici poštni žig z dne 18. januarja 2012.
Vlogo natisnite obojestransko in je ne
spenjajte s spiralo.
Vlogo pošljite v zaprtem ovitku, ki mora
biti označen »Ne odpiraj – vloga – razpis
NVO 2012 – sklop (navedite A, B, C, D1,
D2 ali D3)«. Prijavitelj mora na ovojnici in
v razpisnem obrazcu jasno označiti, na kateri sklop se prijavlja.
Na hrbtni strani mora biti napisan naslov
prijavitelja.
8. Odpiranje vlog: odpiranje vlog se bo
pričelo v petek, 20. januarja 2012, v prostorih Urada in ne bo javno. Pri odpiranju
bo strokovna komisija ugotavljala popolnost
vlog glede na to, ali so bili predloženi vsi
zahtevani dokumenti. V primeru vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo komisija prijavitelje pozvala, da vloge dopolnijo.
9. Postopek izbora projektov za sofinanciranje
Pregled popolnosti in vrednotenje vlog
bo na podlagi pogojev in meril, objavljenih
v javnem razpisu, opravila strokovna komisija, ki jo imenuje direktor Urada. Vsak član

21.000 EUR
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komisije oceni posamezno vlogo, nato pa se
izračuna skupna ocena kot povprečje ocen
posameznih članov komisije.
Komisija bo popolne vloge ocenjevala
v dveh fazah. V prvi fazi bo komisija ocenila vloge glede na merilo Izobraževalni,
informativni oziroma komunikacijski pomen
projekta (merilo pod zaporedno številko 1).
V nadaljnje ocenjevanje se bodo uvrstile
samo vloge, ki bodo pri tem merilu dosegle
najmanj 42 točk (t.j. 60% odstotkov možnih
točk pri tem merilu), ostale vloge bodo zavrnjene. V drugi fazi bo komisija vloge, ki bodo
pri merilu Izobraževalni, informativni oziroma komunikacijski pomen projekta dosegle
najmanj 42 točk, ocenila še po preostalih
treh merilih.
Po končanem ocenjevanju se vloge za
posamezen sklop razvrsti glede na povprečno število doseženih točk. Projekti, ki ne
bodo dosegli vsaj 70 točk, ne morejo biti
sofinancirani. Sredstva se dodelijo v višini zaprošenega zneska najbolje ocenjenim
projektom za posamezen sklop (najprej projektom, ki dosežejo najvišje število točk) do
porabe razpoložljivih sredstev. Če je več
vlog ocenjenih z enakim številom točk, se
sredstva dodelijo projektom, ki dosežejo
višje število točk pri merilu Izobraževalni,
informativni oziroma komunikacijski pomen
projekta (merilo pod zaporedno številko 1).
Če so vloge tudi pri tem merilu ocenjene
z enakim številom točk, se projekt, ki se mu
dodelijo sredstva, določi z žrebom.
Direktor Urada na predlog strokovne
komisije izda sklepe o izboru prejemnikov
sredstev.
Posamezen projekt je lahko sofinanciran
v višini največ 70% upravičenih stroškov
projekta, pri čemer je najvišji znesek sofinanciranja:
Sklop A

Prihodnost Evropske unije in Slovenije

5.000 EUR

Sklop B

Evropsko leto aktivnega staranja in
medgeneracijske solidarnosti

5.000 EUR

Sklop C

Migracijska politika – odnos do tujih delavcev

5.000 EUR

Sklop D1, D2
in D3

Boj proti trgovini z ljudmi

Če ostane del sredstev pri posameznem
sklopu razpisa nerazdeljen, se lahko komisija odloči prerazporediti nerazdeljena sredstva na druge sklope razpisa.
Izvajalec mora odobreni projekt izvesti
v celoti.
10. Odločitve o vlogah
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način,
ki je določen v 7. točki razpisa;
– ki ne bodo vsebovale sestavin in prilog,
ki so zahtevane v razpisu oziroma razpisni
dokumentaciji in ne bodo dopolnjene v roku
za dopolnitev vloge.
Zavrnjene bodo vloge:
– ki ne bodo v skladu s predmetom iz
2. točke javnega razpisa,
– tistih prijaviteljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih pogojev za prijavo in
– ki ne bodo dosegle zadostnega števila
točk strokovne komisije (gl. 9. točko tega
razpisa).
O izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah odloči direktor Urada, na podlagi predloga strokovne komisije.

7.000 EUR

11. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Organizacije, ki se bodo odzvale na razpis, bodo o izidu javnega razpisa obveščene
najpozneje v roku 60 dni od začetka odpiranja vlog.
12. Sklenitev pogodb
Z izbranimi izvajalci bo Urad sklenil pogodbe o sofinanciranju. Izbrani izvajalci se
morajo na poziv Urada k sklenitvi pogodbe odzvati v roku 8 dni od dneva prejema
sklepa o sofinanciranju, ki ga izda direktor
Urada. V nasprotnem primeru se šteje, da
je prijavitelj odstopil od svoje zahteve za
dodelitev sredstev.
Rezultati razpisa so informacije javnega
značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh, na katerih se nahaja razpisna dokumentacija. Po zaključku sofinanciranih projektov bo na podlagi predloženih končnih
poročil izvajalcev pripravljena informacija
o izvedenih aktivnostih in vsebinah, ki bo
objavljena na spletnih straneh, na katerih se
nahaja razpisna dokumentacija.
13. Pravna sredstva
O pritožbi zoper sklep o izboru prejemnika sredstev oziroma obvestilu o odločitvi glede dodelitev sredstev odloča direktor Urada. Vlagatelj pritožbo vloži na Urad
v roku 8 dni od prejema sklepa oziroma
obvestila. Pritožnik mora v pritožbi natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo
biti postavljena merila za ocenjevanje vlog.
Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb
z izbranimi vlagatelji. O pritožbi bo odločeno
s sklepom v roku 15 dni. Zoper sklep o pritožbi se lahko sproži upravni spor.
14. Razpisna dokumentacija
Razpisna
dokumentacija je objavljena na spletnih straneh
http://www.evropa.gov.si/si/vsebina/za-nevladne/javni-razpis-2012/ in http://www.
ukom.gov.si v katalogu informacij javnega
značaja – točka 2f. Naročite jo lahko na
tel. 01/478-26-21, vsak delavnik, med 9. in
15.30, ali na e-naslov: lidija.herek@gov.si.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
lahko dobite na Uradu, kontaktna oseba:
Lidija Herek, tel. 01/478-26-21, e-naslov: lidija.herek@gov.si
Potencialni vlagatelji so dolžni spremljati
spletno stran Urada Vlade RS za komuniciranje, kjer bodo objavljane morebitne dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom.
V besedilu javnega razpisa uporabljeni
izrazi, zapisani v moški spolni obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
Urad Vlade RS za komuniciranje
Št. 111/2011
Ob-5797/11
Na podlagi tretjega odstavka 33. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS,
št. 59/07 (63/07 – popr.), 40/09 in 62/10
– ZUJPS), 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), Splošnih pogojev poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije (Uradni list
RS, št. 91/09) in Pravilnika o podeljevanju
nagrad za prispevek k trajnostnemu razvoju
družbe (Uradni list RS, št. 103/08), Poslovnega in finančnega načrta Javnega sklada
Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije za leto 2011, ki ga je Vlada Republike Slovenije sprejela na 131. redni seji dne
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21. 4. 2011, in njegovega rebalansa, ki ga je
Vlada Republike Slovenije sprejela na 159.
seji dne 17. 11. 2011, Javni sklad Republike
Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v
nadaljevanju: sklad) objavlja
javni razpis
za podelitev nagrad za prispevek
k trajnostnemu razvoju družbe
za leto 2011 (126. JR)
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je podelitev nagrad dijakom ali študentom, ki z izjemnimi
šolskimi ali študijskimi dosežki prispevajo
k trajnostnemu razvoju družbe na gospodarskem, družbenem ali okoljevarstvenem
področju v Republiki Sloveniji ali v tujini, pod
pogojem, da je izjemni dosežek mogoče
šteti kot prispevek k trajnostnemu razvoju
družbe na omenjenih področjih v Republiki
Sloveniji.
Prispevek k trajnostnemu razvoju družbe
pomeni takšen prispevek k razvoju na gospodarskem, družbenem ali okoljevarstvenem področju, ki zadovolji sedanje potrebe
na teh področjih in ne ogroža zadovoljevanje potreb prihodnjih generacij.
Prijavitelji lahko prijavijo zlasti naslednje
izjemne dosežke:
– podeljene patente,
– raziskovalne naloge in inovativne izdelke ali storitve na občinski, regionalni ali
državni ravni,
– nagrajena znanstvenoraziskovalna,
razvojna, aplikativna ali umetniška dela na
ravni podjetja, države ali na mednarodni
ravni,
– objave znanstvenoraziskovalnih nalog
in projektov,
– izvedene projekte ali naloge v podjetjih, ustanovah, v državi ali na mednarodni
ravni,
– vidne dosežke na mednarodnem tekmovanju po predhodnem izboru na državnem tekmovanju,
– najvišja mesta na državnem tekmovanju.
Nagrada se lahko podeli tudi za izjemni
dosežek, ki ni naveden v prejšnjem odstavku, če gre za izjemni dosežek, ki je primerljiv
z dosežki iz prejšnjega odstavka in ga je
možno izkazati.
Patent mora biti podeljen v skladu s predpisi, ki urejajo industrijsko lastnino v Republiki Sloveniji.
Za nagrajena znanstvenoraziskovalna,
razvojna, aplikativna ali umetniška dela na
ravni podjetja, države ali na mednarodni
ravni se štejejo tista dela, za katera je prijavitelj prejel 1. do vključno 3. nagrado na
omenjenih ravneh.
Za objave znanstvenoraziskovalnih nalog in projektov se štejejo objave v strokovni
reviji ali zborniku.
Za izvedene projekte in naloge v podjetjih, ustanovah, v državi ali na mednarodni
ravni se štejejo tisti projekti in naloge, ki
so bili uveljavljeni v praksi na omenjenih
ravneh.
Za vidne dosežke na mednarodnem tekmovanju po predhodnem izboru na državnem tekmovanju se štejejo 1. do vključno 3.
mesto. Mednarodna tekmovanja so tista tekmovanja, ki izpolnjujejo naslednja pogoja:
– na tekmovanju je udeleženih najmanj
5 držav;
– tekmovanje ima večletno tradicijo oziroma je bilo pred objavo javnega razpisa
organizirano najmanj petkrat.

Št.

Za najvišja mesta na državnem tekmovanju se štejejo 1. do vključno 3. mesto oziroma nagrada ter podeljeno zlato priznanje.
Državna tekmovanja so tista tekmovanja, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da ima organizator javno objavljen akt
o organizaciji ali izvedbi tekmovanja;
– so organizirana v dveh ali več stopnjah, in sicer na ravni izobraževalne ustanove, občinsko ali regionalno;
– uvrstitev tekmovalcev na državno tekmovanje je možno le na podlagi rezultata
na predhodni stopnji tekmovanja.
2. Višina sredstev
Višina sredstev, ki je na razpolago
za nagrade po tem javnem razpisu, je
350.000,00 EUR.
3. Pogoji javnega razpisa
3.1. Prijavitelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:
1) ima katerega od naslednjih osebnih
statusov:
– je državljan Republike Slovenije ali
– je državljan države članice Evropske
unije (EU), Evropskega gospodarskega prostora (EGP) ali Švicarske konfederacije in
ima dovoljenje za stalno ali začasno prebivanje v Republiki Sloveniji ali
– je državljan tretje države in ima dovoljenje za stalno ali začasno prebivanje
v Republiki Sloveniji;
2) je v šolskem ali študijskem letu
2011/2012 vpisan na javno veljavni izobraževalni program poklicnega ali srednješolskega izobraževanja ali javno veljavni študijski program višjega izobraževanja ali javno
veljavni dodiplomski ali podiplomski študijski
program na javno veljavni (akreditirani) izobraževalni instituciji v Republiki Sloveniji;
3) prijavitelj, ki je državljan Republike
Slovenije, je lahko v šolskem oziroma študijskem letu 2011/2012 vpisan na izobraževalne programe iz prejšnje točke tudi na
javno veljavni (akreditirani) izobraževalni
instituciji v tujini.
3.2. Pogoji za uveljavljanje izjemnega
dosežka:
1) izjemni dosežek, ki ga uveljavlja prijavitelj, ni starejši od dveh let od dneva objave
javnega razpisa;
2) prijavitelj uveljavlja individualni izjemni
dosežek oziroma izjemni dosežek v skupini,
ki šteje največ pet članov;
3) prijavitelj za isti izjemni dosežek ni
pridobil Zoisove štipendije oziroma z njim
izkazoval nadaljnjo upravičenost do te štipendije;
4) prijavitelj istega oziroma vsebinsko primerljivega izjemnega dosežka ni uveljavljal
na predhodnih javnih razpisih za nagrade za
prispevek k trajnostnemu razvoju družbe;
5) prijavitelj uveljavlja izjemni dosežek,
s katerim prispeva k trajnostnemu razvoju
družbe na gospodarskem, družbenem ali
okoljevarstvenem področju v Republiki Sloveniji ali v tujini, pod pogojem, da je izjemni
dosežek mogoče šteti kot prispevek k trajnostnemu razvoju družbe na omenjenih področjih v Republiki Sloveniji.
4. Zahtevana dokumentacija
Prijavitelj mora oddati v celoti izpolnjen
in podpisan predpisan obrazec prijavnice.
Če je prijavitelj mladoletna oseba, morata
prijavni obrazec podpisati prijavitelj in zakoniti zastopnik. Prijavnici je potrebno priložiti
naslednja dokazila:
1) Dokazila o osebnem statusu in izobraževanju prijavitelja:
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– izjava o državljanstvu Republike Slovenije – za prijavitelje, ki so državljani Republike Slovenije;
– izjava, da prijavitelj zakonito prebiva
v Republiki Sloveniji, v kateri mora prijavitelj navesti datum in številko veljavnega
dovoljenja za začasno ali stalno prebivanje
v Republiki Sloveniji – za prijavitelje, ki so
državljani države članice EU, EGP, Švicarske konfederacije ali tretje države;
– potrdilo o vpisu v izobraževalni program
v šolskem ali študijskem letu 2011/2012;
– dokazilo o akreditiranosti izobraževalne ustanove in javne veljavnosti izobraževalnega programa, če se prijavitelj izobražuje v tujini.
2) Dokazila o izjemnem dosežku
Dokazila o izjemnem dosežku mora prijavitelj predložiti v tiskani in elektronski obliki
(CD ali DVD) oziroma v tiskani obliki v dveh
izvodih.
– podeljeni patenti:
– izjava, v kateri mora prijavitelj navesti datum in številko odločbe Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino
o podelitvi patenta;
– dokumentacija o patentu;
– raziskovalne naloge in inovativni izdelki ali storitve na občinski, regionalni ali
državni ravni:
– raziskovalna naloga oziroma opis
inovativnega izdelka ali storitve,
– morebitna druga dokazila;
– nagrajena znanstvenoraziskovalna,
razvojna, aplikativna ali umetniška dela na
ravni podjetja, države ali na mednarodni
ravni:
– delo, za katerega je bila prejeta nagrada, v fizični obliki ali morebitna druga dokazila (npr. fotografija oziroma druga ustrezna dokumentacija),
– potrdilo organizatorja natečaja o nagrajenem 1. do vključno 3. mestu;
– objave znanstvenoraziskovalnih nalog
in projektov:
– znanstvenoraziskovalne naloge in
projekti, objavljeni v strokovni reviji ali zborniku,
– izpis iz baze COBISS ali druge ustrezne baze podatkov,
– fotokopije prvih strani člankov, kazal
in publikacij, iz katerih so razvidni avtorji,
– morebitna druga dokazila;
– izvedeni projekti ali naloge v podjetjih, ustanovah, v državi ali na mednarodni
ravni:
– dokumentacija o izvedenem projektu
ali nalogi,
– potrdilo podjetja, ustanove itd. o izvedenem projektu ali nalogi,
– morebitna druga dokazila;
– vidni dosežki na mednarodnem tekmovanju po predhodnem izboru na državnem
tekmovanju:
– priznanje oziroma dokazilo s predhodnega državnega tekmovanja,
– priznanje oziroma dokazilo z mednarodnega tekmovanja o doseženem 1. do
vključno 3. mestu na tekmovanju,
– dosežek za katerega je bilo prejeto
priznanje;
– najvišja mesta na državnem tekmovanju:
– priznanje oziroma dokazilo s posameznega tekmovanja o doseženem 1. do
vključno 3. mestu na tekmovanju oziroma
nagrada ter podeljeno zlato priznanje,
– dosežek za katerega je bilo prejeto
priznanje;
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– drugi izjemni dosežki:
– dokazila in utemeljitev, s katerimi prijavitelj izkazuje izjemni dosežek.
3) Za namen ocene aplikativnosti izjemnega dosežka naj prijavitelj dostavi dokazila o uporabi oziroma uporabnosti izjemnega dosežka v praksi (kje in kako je bil
izjemen dosežek uporabljen oziroma uveljavljen v praksi ali bi potencialno lahko bil)
v dveh izvodih.
Za namen ocene odmevnosti izjemnega dosežka naj prijavitelj dostavi dokazila
o odmevih na izjemni dosežek v medijih,
fotokopije del oziroma člankov, ki se sklicujejo na izjemni dosežek oziroma ga citirajo
z navedbo vira itd. v dveh izvodih.
Dokazila pod točko 1. je potrebno predložiti v izvirniku ali v overjeni kopiji. Ostala
dokazila so lahko kopije, pri čemer si sklad
pridržuje pravico zahtevati original. Oddanih originalov ali overjenih prepisov sklad
ne vrača.
V skladu z Zakonom o upravnih taksah
(Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo) mora prijavitelj plačati upravno
takso z veljavnimi plačilnimi instrumenti na
račun Ministrstva RS za finance pri Upravi
za javna plačila, številka računa (IBAN) SI56
011001000315637, koda namena TAXS,
številka sklica SI11 960917111002110111.
Prijavitelj, ki prijavo vloži do vključno 31. 12.
2011 mora plačati upravno takso v skupni
višini 21,02 EUR, in sicer 4,21 EUR za vlogo
(tarifna številka 1) ter 16,81 EUR za izdajo
odločbe ali sklepa, s katerim se konča postopek (tarifna številka 3). Od vključno 1. 1.
2012 dalje mora prijavitelj za prijavo plačati
upravno takso v skupni višini 22,66 EUR, in
sicer 4,54 EUR za vlogo (tarifna številka 1)
in 18,12 EUR za izdajo odločbe ali sklepa,
s katerim se konča postopek (tarifna številka 3).
5. Merila za ocenjevanje prijav in višina
nagrade
Za oceno izjemnih dosežkov, ki izpolnjujejo vse pogoje iz točke 3.2. tega javnega
razpisa in določitev višine nagrade se upoštevajo naslednja merila:
Merilo

Število točk

1. pomen izjemnega dosežka za področje trajnostnega razvoja, na katerega se nanaša

najvišje možno število točk je 35

2. izvirnost oziroma v smislu trajnostnega razvoja dodana vrednost idej, zamisli, rezultatov
izjemnega dosežka

najvišje možno število točk je 25

3. aplikativnost izjemnega dosežka

najvišje možno število točk je 20

4. raven izjemnega dosežka:
– mednarodna raven – 10 točk
– državna raven – 7 točk
– na ravni regije ali občine – 5 točk
– na ravni podjetja – 2 točki

najvišje možno število točk je 10

5. odmevnost izjemnega dosežka

najvišje možno število točk je 5

6. aktualnost izjemnega dosežka

najvišje možno število točk je 5
Prijavitelj prejme za individualni izjemni
dosežek vse možne dodeljene točke, za izjemni dosežek v skupini, ki šteje dva člana,
75 odstotkov vseh možnih dodeljenih točk,
za izjemni dosežek v skupini, ki šteje od
tri do pet članov, pa polovico vseh možnih
dodeljenih točk.
Nagrada se dodeli v višini največ
5.000,00 EUR in najmanj v višini 500,00 EUR
po naslednji metodologiji:
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Doseženo število točk

Višina nagrade

od vključno 95 do 100 točk

5.000,00 EUR

od vključno 85 do 95 točk

4.500,00 EUR

od vključno 75 do 85 točk

4.250,00 EUR

od vključno 60 do 75 točk

3.750,00 EUR

od vključno 50 do 60 točk

3.000,00 EUR

od vključno 35 do 50 točk

2.500,00 EUR

od vključno 25 do 35 točk

1.750,00 EUR

od vključno 10 do 25 točk

1.250,00 EUR

do 10 točk

500,00 EUR
Če razpisana sredstva ne bodo zadostovala za podelitev nagrad v navedenih zneskih, se nagrada vsem prijaviteljem zniža za
enak odstotek, pri čemer najnižja nagrada
ne sme biti nižja od 500,00 EUR.
Če razpisana sredstva ne bodo zadostovala za podelitev nagrad na način in v zneskih, kot jih določata prejšnja dva odstavka,
imajo prednost prijavitelji, katerih izjemni dosežki bodo glede na merila javnega razpisa
prejeli višje število točk. V primeru, da ima
več prijaviteljev isto število točk, ima prednost prijavitelj, ki je dosegel višje število točk
na podlagi naslednjega merila: pomen izjemnega dosežka za področje trajnostnega
razvoja, na katerega se nanaša.
Prijavitelj lahko prejme le eno nagrado,
ne glede na število izjemnih dosežkov, ki jih
uveljavlja, pri čemer se upošteva najbolje
ocenjeni izjemni dosežek.
6. Obravnava prijav
Postopek javnega razpisa vodi v skladu
z določbami zakona, ki ureja splošni upravni
postopek, razpisna komisija. Razpisno komisijo s sklepom imenuje direktor sklada. Razpisna komisija za potrebe ocene posameznih
izjemnih dosežkov pridobi mnenje posebnih
ocenjevalcev, ki so strokovnjaki s posameznih področij trajnostnega razvoja.
Direktor sklada bo prijaviteljem izdal odločbe o izidu javnega razpisa najkasneje
30 dni po razvrstitvi kandidatov glede na
doseženo število točk na podlagi meril, ki jih
določa javni razpis.
O pritožbi zoper odločbo bo odločalo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.
7. Dostopnost dokumentacije: besedilo javnega razpisa in prijavnico prijavitelji
dobijo na spletni strani, www.sklad-kadri.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.
8. Rok in način oddaje prijav
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti, vidno označene z napisom »Nagrade
– 126. javni razpis« in točnim naslovom prijavitelja na hrbtni strani, in sicer na naslov
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj
kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000
Ljubljana, do vključno 24. februarja 2012.
Prijava je vložena pravočasno, če jo
sklad prejme, preden izteče rok za vložitev
prijav. Če se prijava pošlje priporočeno po
pošti, se za dan, ko sklad prejme prijavo,
šteje dan oddaje na pošto.
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Prijavo je možno oddati osebno na naslovu sklada 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.
Prijave, vložene po poteku prijavnega
roka, bo sklad zavrgel.
Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpisanem obrazcu prijavnice in
vsebuje vse zahtevane priloge in podatke,
ki jih določa ta javni razpis. Prijavitelji, ki ne
bodo oddali popolne prijave, bodo pozvani
k dopolnitvi prijave. V primeru, da prijavitelji
prijave ne bodo dopolnili v roku, določenem
v pozivu za dopolnitev prijave, bo sklad njihove prijave zavrgel.
9. 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 Maji Deisinger, maja.deisinger@skladkadri.si, tel. 01/434-58-96.
Javni sklad Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije
Št. 113/2011
Ob-5811/11
Na podlagi 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
načrtom Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije za leto
2011, ki ga je Vlada Republike Slovenije
sprejela na 131. redni seji 21. 4. 2011, njegovega rebalansa, ki ga je Vlada Republike
Slovenije sprejela na 159. redni seji 17. 11.
2011 ter Splošnimi pogoji poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Uradni list RS, št. 91/09;
v nadaljevanju: SPP) Javni sklad Republike
Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v
nadaljevanju: sklad) objavlja
javni razpis
štipendij za doktorski študij
na European University Institute (EUI)
od študijskega leta 2012/2013 dalje
(125. JR)
1. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je štipendiranje največ petih
slovenskih državljanov za štiriletni doktorski
študij na European University Institute (v
nadaljevanju: EUI), ki bodo sprejeti in se
bodo v 1. letnik vpisali v študijskem letu
2012/2013, pri čemer zadnje leto študija financira EUI.
2. Vrednost javnega razpisa: vrednost
javnega razpisa je 300.000,00 EUR.
3. Obseg štipendije
Štipendija za študijsko leto 2012/2013
vključuje:
–
mesečno
štipendijo
v
višini
1.200,00 EUR,
– mesečni dodatek za zdravstveno zavarovanje v višini 52,90 EUR in
– enkratni letni dodatek v višini 150,00 EUR za potne stroške.
Višina dodatkov k štipendiji za vzdrževane člane za študijsko leto 2012/2013 znaša:
– mesečni družinski dodatek v višini 220,00 EUR za vsakega otroka in partnerja,
– mesečni dodatek za zdravstveno zavarovanje v višini 52,90 EUR za partnerja,
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– mesečni dodatek za zdravstveno zavarovanje v višini 26,45 EUR za posameznega
otroka.
Dodatke k štipendiji iz prejšnjega odstavka je mogoče uveljavljati zgolj ob prijavi na
javni razpis.
Višina štipendije in dodatkov se usklajuje
največ enkrat letno za posamezno študijsko
leto glede na podatke EUI in se opredeli
z aneksom k osnovni pogodbi o štipendiranju.
Kandidat šolnine ne plačuje.
4. Pogoji javnega razpisa
Kandidat mora biti državljan Republike
Slovenije in imeti stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.
Poleg pogoja iz prejšnjega odstavka
mora kandidat izpolnjevati tudi naslednje
pogoje:
– je v študijskem letu 2012/2013 sprejet
v 1. letnik štiriletnega doktorskega študija
na EUI,
– v času študija, za katerega štipendiranje se prijavlja, ne bo prejemal katere od
štipendij iz zakona, ki ureja štipendiranje,
– v času študija, za katerega štipendiranje se prijavlja, v Republiki Sloveniji ne bo
prejemal štipendije ali drugih prejemkov za
izobraževanje po drugih predpisih,
– v času študija, za katerega štipendiranje se prijavlja, ne bo v delovnem razmerju
in ne bo opravljal samostojne registrirane
dejavnosti v Republiki Sloveniji ali tujini,
– v času študija, za katerega štipendiranje se prijavlja, ne bo vpisan v evidenco
brezposelnih oseb pri Zavodu Republike
Slovenije za zaposlovanje ali pristojnem organu v tujini,
– za študij na EUI kandidat s skladom
nima predhodno sklenjene pogodbe o štipendiranju po katerem izmed predhodnih
javnih razpisov.
5. Dokumentacija
Kandidat mora oddati izpolnjeno in lastnoročno podpisano prijavnico.
Izpolnjeni in podpisani prijavnici mora
kandidat priložiti naslednja dokazila o izpolnjevanju pogojev in izbirnih meril:
5.1 potrdilo o sprejemu v 1. letnik štiriletnega doktorskega študija na EUI v študijskem letu 2012/2013,
5.2 original ali overjeni prepis spričevala
zadnje v celoti zaključene ravni izobraževanja,
5.3 original ali overjeni prepis uradnega potrdila izobraževalne institucije o vseh
doseženih ocenah, in sicer zadnjega izobraževanja, na katerem je bil ali je kandidat
vpisan, ki jih je pridobil do 30. 9. 2011.
Če zadnje izobraževanje, na katerega
je bil kandidat vpisan, ni bilo ocenjevano
z ocenami, mora kandidat predložiti:
– uradno potrdilo izobraževalne institucije, da zadnje izobraževanje, na katerega
je bil kandidat vpisan, ni bilo ocenjevano
z ocenami;
– uradno potrdilo izobraževalne institucije o vseh doseženih ocenah zadnjega zaključenega izobraževanja, ki je bilo ocenjevano z ocenami,
5.4 če je kandidat izobraževanje iz točke 5.3 zaključil izven Republike Slovenije,
mora predložiti tudi uradno potrdilo izobraževalne institucije o načinu ocenjevanja
(ocenjevalna lestvica),
5.5 če kandidat uveljavlja pravico do
dodatkov k štipendiji za vzdrževane člane,
mora priložiti tudi naslednja dokazila:
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a) za vsakega otroka, ki ga v skladu
z zakonom o zakonski zvezi in družinskih
razmerjih preživlja: izpisek iz rojstne matične knjige,
b) za zakonca: izpisek iz poročne matične knjige,
c) za osebo, s katero je kandidat registriral istospolno partnersko skupnost:
potrdilo o registraciji istospolne partnerske
skupnosti,
d) za osebo, s katero živi v življenjski
skupnosti, ki je po zakonu, ki ureja zakonsko zvezo in družinska razmerja, v pravnih
posledicah izenačena z zakonsko zvezo:
potrdilo o skupnem gospodinjstvu, potrdilo o stalnem ali začasnem prebivališču, ki
mora biti dlje časa enako kandidatovemu
ipd.
Vsa zahtevana dokazila, razen če ni izrecno določeno drugače, so lahko kopije, pri
čemer si sklad pridržuje pravico zahtevati
originale. Prejetih dokazil sklad ne vrača.
6. Izbirni postopek in razmejitvena merila
Postopek javnega razpisa vodi v skladu
z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek, posebna komisija. Komisijo
s sklepom imenuje direktor sklada.
Če bo prispelo več popolnih vlog, ki izpolnjujejo pogoje, kot je razpoložljivih sredstev,
bodo imeli pri izbiri prednost tisti kandidati,
ki so dosegli višjo povprečno oceno na podlagi dokazil iz točke 5.3 javnega razpisa.
7. Obravnavanje vlog in trajanje štipendiranja
Sklad vsem kandidatom izda odločbe
o izidu javnega razpisa. Po dokončnosti odločbe ter predložitvi potrdila o vpisu v 1.
letnik doktorskega študija, ki ga izda EUI za
študijsko leto 2012/2013, sklad z izbranimi
kandidati sklene pogodbo o štipendiranju.
Pogodbo o štipendiranju je možno izvrševati le za tekoče študijsko leto, njeno
izvrševanje pa se nadaljuje v naslednjem
študijskem letu, če se štipendist v naslednjem študijskem letu vpiše v s programom predviden letnik študija, do zaključka
tega študija.
8. Nakazilo sredstev: nakazilo štipendije za študijsko leto 2012/2013 bo izvršeno predvidoma v roku 8 dni po sklenitvi
pogodbe o štipendiranju v enkratnem znesku na osebni račun štipendista, odprt pri
poslovni banki v Republiki Sloveniji.
9. Pogodbene obveznosti
Štipendist mora redno napredovati v višji
letnik in študij zaključiti v pogodbenem roku
ter štipenditorju predložiti potrdilo o uspešno
zaključenem izobraževanju, za katerega je
prejel štipendijo.
Po končanem študiju se mora štipendist
zaposliti pri delodajalcu s sedežem oziroma
stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji
in sicer za polni delovni čas vsaj 4 leta, pri
čemer ni nujno, da je štipendist v celotnem
navedenem obdobju v delovnem razmerju
pri istem delodajalcu.
Pogodbene obveznosti bodo podrobneje
urejene s pogodbo o štipendiranju skladno
s SPP, še zlasti z določili od 19. do 35. člena.
10. Dostopnost dokumentacije in način
prijave
Besedilo javnega razpisa, prijavnico in
obrazec za pooblastilo kandidati dobijo na
spletni strani sklada, www.sklad‐kadri.si ali
na sedežu sklada na Dunajski 22 v Ljubljani
v poslovnem času, in sicer v ponedeljek, to-

rek in četrtek, med 9. in 15. uro, v sredo med
9. in 16. uro ter v petek med 9. in 14. uro.
11. Pooblastilo: kandidat, ki v času trajanja razpisnega postopka prebiva v tujini oziroma bo odsoten 30 dni ali več, mora pred
odhodom pooblastiti osebo s prebivališčem
v Republiki Sloveniji za zastopanje v postopku dodelitve štipendije in za izvajanje
pogodbenega razmerja.
12. Rok in način oddaje prijav
Kandidati morajo prijavo (izpolnjeno
in podpisano prijavnico skupaj z dokazili) predložiti Javnemu skladu Republike
Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (s pripisom: za
125. javni razpis).
Rok za zbiranje prijav prične teči na dan
objave javnega razpisa v Uradnem listu RS
in traja do izteka zadnjega dne roka za oddajo prijav, ki je petek, 25. 5. 2012.
Prijava je vložena pravočasno, če jo
sklad prejme, preden izteče rok za vložitev
prijav. Če se prijava pošlje priporočeno po
pošti, se za dan, ko sklad prejme prijavo,
šteje dan oddaje na pošto.
Prijavo je možno oddati osebno na naslovu sklada 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. Prijava se bo štela za pravočasno, če bo vložena zadnji dan prijavnega
roka v poslovnem času.
Prijave, vložene po poteku prijavnega
roka, bo sklad zavrgel. Prijava se šteje za
popolno, če je oddana na predpisani prijavnici in vsebuje vse zahtevane priloge in
podatke, ki jih določa ta javni razpis.
Kandidati, ki ne bodo oddali popolne prijave, bodo pozvani k dopolnitvi prijave. V primeru, da kandidati prijave ne bodo dopolnili
v roku, določenem v zahtevi za dopolnitev
prijave, bo sklad njihove prijave zavrgel.
Prijava je v skladu z določili 26. točke
28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno
besedilo), takse prosta.
13. Dodatne informacije: dodatne informacije so na voljo na spletni strani,
http://www.sklad‐kadri.si v razdelku Aktualni razpisi ali pri Doris Sattler na e‐poštnem
naslovu: doris.sattler@sklad‐kadri.si, osebno ali telefonsko med uradnimi urami, vsak
delovni dan med 9. in 12. uro, ob sredah
tudi med 14. in 16. uro, na naslovu sklada
oziroma na tel. 01/434‐58‐92.
Javni sklad Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije
Št. 17/2011
Ob-5815/11
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 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 spremem-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
bami, 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, 03/10, 31/10 in 79/10, v nadaljevanju:
Uredba), Operativnega programa razvoja
človeških virov za obdobje 2007–2013 (potrjenega s strani Evropske Komisije z dne
21. 11. 2007, št. potrditve CCI 2007 SI 051
PO 001), Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo), Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (Uradni
list RS, št. 96/10 in 4/11), Proračuna Republike Slovenije za leto 2012 (Uradni list RS,
št. 96/10 in 4/11), Uredbe postopku, merilih
in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih
nalog (Uradni list, št. 56/11), in Pogodbe
o sofinanciranju operacije »Zaposlitev strokovnih delavcev – informatorjev na centrih
za socialno delo Slovenije« z dne 14. 12.
2011 (št. pogodbe: 2611-11-038610) Skupnost centrov za socialno delo Slovenije,
Slovenska cesta 55, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: SCSD) objavlja
javni razpis
za izbor izvajalcev za zaposlitev
strokovnih delavcev – informatorjev
na centrih za socialno delo Slovenije
v okviru pete razvojne prioritete
»Institucionalna in administrativna
usposobljenost« in prednostne
usmeritve 5.2. »Reforma institucij
na trgu dela« Operativnega programa
razvoja človeških virov za obdobje
2007–2013
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izbor izvajalcev za zaposlitev ustrezno sistemiziranih
strokovnih delavcev (v nadaljevanju: informatorjev) na centrih za socialno delo Slovenije ter njihovo usposabljanje za delo na
tem področju in s tem zagotoviti nemoteno
in kvalitetno uvedbo enotne vstopne točke
v sistem socialnih transferjev skladno z veljavnim Zakonom o uveljavljanju pravic iz
javnih sredstev (v nadaljevanju: ZUPJS).
Namen javnega razpisa je:
– zaposlitev delavcev na centrih za socialno delo Slovenije in s tem omogočiti nemoteno in kvalitetno uvedbo enotne vstopne
točke v sistem socialnih transferjev skladno
z ZUPJS,
– povečati administrativno usposobljenost centrov za socialno delo,
– zagotoviti večjo informiranost prebivalcev Republike Slovenije o pravicah in
dolžnostih pri uveljavljanju pravic v skladu
z ZUPJS.
Cilj javnega razpisa je izbrati predvidoma
62 projektov, ki bodo izvedli predvidoma 64
zaposlitev informatorjev, ki imajo pogoje za
zasedbo tega delovnega mesta, za obdobje
največ 24 mesecev, in usposabljanje za delo
na tem področju z namenom pridobivanja
in krepitve njihovih sposobnosti, znanj, veščin in spretnosti, za učinkovitejšo pomoč
uporabnikom, ki vstopajo v sistem socialnih
transferjev skladno z ZUPJS.
Ciljna skupina in ciljni upravičenci javnega razpisa so vsi centri za socialno delo
Slovenije in zaposleni na delovnem mestu
informatorja na teh centrih.
Upravičene so aktivnosti, ki:
– so neposredno vezane na projekt,
– so v skladu s predmetom in ciljem javnega razpisa.

Št.

V okviru javnega razpisa so upravičene
naslednje aktivnosti prijavitelja pri projektu
zaposlitve in usposabljanja informatorjev:
– zaposlitev oziroma prerazporeditev delavca na delovno mesto informatorja,
– zdravniški pregled,
– izpit iz varstva pri delu, skladno z veljavno zakonodajo,
– zavarovanje za primer poškodbe pri
delu in poklicne bolezni.
2. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
2.1 Upravičeni prijavitelji
Prijavitelji morajo izpolnjevati naslednje
splošne pogoje:
– so pravna oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti socialnega varstva v Republiki Sloveniji – Centri za socialno delo
Slovenije, ki opravljajo vsaj eno izmed dejavnosti: SKD 87.900 – Drugo socialno varstvo z nastanitvijo; SKD 88.109 – Drugo
socialno varstvo brez nastanitve za starejše
in invalidne osebe; SKD 88.999 – Drugo
drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez
nastanitve (dokazilo: potrdilo o registraciji
s sodnega registra ali AJPES-a ali potrdilo,
ki izkazuje ustrezno registracijo pravne ali fizične osebe, ki se prijavlja na javni razpis);
– imajo ustrezno pravno in finančno sposobnost, vključno s sposobnostjo vnaprejšnjega financiranja projekta ter razpolagajo
z ustreznimi tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo projekta (dokazilo: obrazec 2: vloga
– b/izjave);
– imajo poravnane vse davke in druge dajatve v Republiki Sloveniji (dokazilo:
potrdilo pristojnega davčnega urada o poravnanih vseh davkih in drugih obveznih
dajatvah v RS, zapadlih do vključno zadnjega dne v mesecu pred vložitvijo vloge na
javni razpis);
– niso kršili določil o nenamenski porabi
sredstev iz naslova prejetih sredstev Evropskega socialnega sklada ali drugih javnih
sredstev (dokazilo: obrazec 2: vloga – b/izjave).
Prijavitelj mora poleg splošnih pogojev
izpolnjevati tudi posebne pogoje, in sicer:
– za zaposlitev enega informatorja
v okviru programa lahko zaprosijo centri za
socialno delo z manj kot 130.000 prebivalci
na center v letu 2010;
– za zaposlitev od enega do treh informatorjev v okviru programa lahko zaprosijo
centri za socialno delo z več kot 130.000
prebivalci na center v letu 2010;
– za delovno mesto informatorja v okviru
projekta lahko prijavi delavca oziroma kandidata, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– končana stopnja izobrazbe VII/2,
VII/1 ali VI, skladno z 69. členom veljavnega Zakona o socialnem varstvu (obrazec 2:
vloga – a/splošno in priloge k obrazcu);
– strokovni izpit na področju socialnega varstva (obrazec 2: vloga – a/splošno in
priloge k obrazcu);
– strokovni izpit iz vodenja upravnega
postopka (obrazec 2: vloga – a/splošno in
priloge k obrazcu);
– najmanj 3 leta delovne dobe (obrazec 2: vloga – a/splošno in priloge k obrazcu);
– v primeru, da delavec na dan prijave
na razpis ni uvrščen v plačni razred zaposlitve, ki je predviden v vlogi izvajalca, mora ta
delavec na dan prijave na razpis izpolnjevati
pogoje za prerazporeditev v predviden plačni razred (dokazilo: sklep ministra).
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SCSD bo za potrebe tega javnega razpisa pridobil predvidena dokazila glede izpolnjevanja pogojev iz uradnih evidenc, ki
bodo odražala stanje na dan oddaje vloge
na ta javni razpis.
Za hitrejšo obravnavo vloge lahko prijavitelj predvidena dokazila iz uradnih evidenc
priloži sam.
2.2 Trajanje programa zaposlitve informatorja
Pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi
mora prijavitelj osebo, ki jo želi na novo zaposliti na delovnem mestu informatorja, napotiti na zdravniški pregled, ki ga mora oseba tudi opraviti. V roku 15 dni od sklenitve
pogodbe o zaposlitvi mora prijavitelj delavca
usposobiti za varno opravljanje dela.
V primeru prerazporeditve delavca na
delovno mesto informatorja se zdravniški
pregled in izpit iz varstva pri delu izvede
po potrebi oziroma v skladu z veljavno zakonodajo.
Prijavitelj bo informatorja na programu
zaposlil za obdobje do 24 mesecev oziroma najkasneje do 31. 6. 2014, praviloma za
polni delovni čas v obsegu 40 ur tedensko in
z razporedom dela od ponedeljka do petka.
Možna so tudi odstopanja od tega pravila,
kot na primer, da se zaposli ali prerazporedi na delovna mesta več oseb za delo
na projektu s krajšim delovnim časom, pri
čemer se izplača le en strošek na enoto
za polni delovni čas v obsegu 40 ur tedensko. V primeru, da zaposlena oseba opravlja delo s skrajšanim delovnim časom, se
izplača le sorazmerni del stroška na enoto.
Informator je dolžan izvajati naloge skladno
s pogodbo o zaposlitvi in se udeleževati obveznih usposabljanj, ki jih bo v času trajanja
programa izvajala SCSD.
Če bo prijavitelj kandidiral na javni razpis
z osebo, ki še ni zaposlena pri prijavitelju,
mora izvesti postopek zaposlitve (prijava in
objava prostega delovnega mesta) pred prijavo na JR. Podrobnejši postopek izvedbe
zaposlitve je določen v razpisni dokumentaciji (točka 2.3).
3. Višina sredstev, ki so na razpolago za
javni razpis
3.1 Skupna razpoložljiva višina sredstev
Skupna okvirna razpoložljiva višina sredstev javnega razpisa je 4.495.462,00 EUR.
Javni razpis za izbor projektov delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor
projektov se izvaja v okviru pete razvojne
prioritete »Institucionalna in administrativna
usposobljenost« in prednostne usmeritve
5.2. »Reforma institucij na trgu dela« Operativnega programa razvoja človeških virov
za obdobje 2007–2013.
Namenska sredstva EU predstavljajo
85% celotnih upravičenih javnih izdatkov
za upravičene stroške projekta. Namenska
sredstva slovenske udeležbe predstavljajo
15% celotnih upravičenih javnih izdatkov za
upravičene stroške projekta.
3.2 Obdobje za porabo sredstev in obdobje upravičenosti stroškov
Obdobje, za katerega so namenjena razpisana sredstva, so proračunska leta 2012,
2013 in 2014.
Po tem javnem razpisu so do sofinanciranja upravičeni stroški, ki bodo nastali od
izdaje sklepa o izbiri do najkasneje 30. 6.
2014.
3.3 Upravičeni stroški
Upravičeni so stroški, ki so neposredno
povezani z izvajanjem projekta ter bodo do-
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ločeni v pogodbi o sofinanciranju projekta,
in sicer:
– strošek na enoto za zaposlitev v 34.
plačnem razredu v višini 2.589,18 EUR, 36.
plačnem razredu v višini 2.752,34 EUR in
za zaposlitev v 38. plačnem razredu v višini
2.928,80 EUR,
– stroški zdravniškega pregleda,
– stroški zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni,
– stroški opravljanja izpita iz varstva pri
delu, po veljavni zakonodaji.
Upravičeni stroški in dokazila o njihovem
nastanku so podrobneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
Strošek DDV ne sodi med upravičene
stroške projekta. Neupravičene stroške krije
prejemnik sredstev sam.
4. Pristojnosti, odgovornosti in naloge
prijaviteljev, ki bodo izbrani na javnem razpisu
Prijavitelji, ki bodo izbrani na tem javnem
razpisu, bodo med drugim imeli naslednje
pristojnosti, odgovornosti in naloge:
– voditi ločeno računovodsko in analitično evidenco o projektu;
– hraniti vso dokumentacijo o projektu
najmanj 10 let po zaključku projekta;
– hraniti dokumentacijo projekta v skladu
z navodili organa upravljanja in 90. členom
Uredbe 1083/2006/ES;
– zagotavljati SCSD, Ministrstvu za delo,
družino in socialne zadeve kot posredniškemu telesu (v nadaljevanju: posredniško
telo), Službi Vlade za lokalno samoupravo
in regionalno politiko kot organu upravljanja
(v nadaljevanju: organ upravljanja), Ministrstvu za finance kot organu za potrjevanje (v
nadaljevanju: organ za potrjevanje), Uradu
za nadzor proračuna kot revizijskemu organu (v nadaljevanju: revizijski organ) ter
drugim nadzornim slovenskim organom in
pristojnim organom EU informacije o poteku
projekta ter doseganju ciljev in rezultatov;
– zagotavljati SCSD, posredniškemu telesu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim nadzornim slovenskim organom in pristojnim
organom EU informacije o morebitnih prihodkih, povezanih z izvajanjem projekta;
– zagotavljati SCSD, posredniškemu
telesu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim
nadzornim slovenskim organom in pristojnim organom EU dostopnost dokumentacije
o projektu;
– zagotavljati informiranje in obveščanje javnosti o projektu v skladu z navodili
organa upravljanja, navodili posredniškega
telesa in 8. ter 9. členom Uredbe Komisije
št. 1828/2006/ES z dne 8. 12. 2006;
– obveščati SCSD o spremembah projekta in jamčiti, da v roku 5 let po zaključku
ne bo prišlo do bistvenih sprememb na projektu v skladu s 57. členom Uredbe Sveta
št. 1083/2006/ES z dne 11. 7. 2006;
– v primeru ugotovitve nenamenske porabe sredstev, nespoštovanja pogodbenih
določil ali dvojnega financiranja projekta
s strani drugih javnih virov vrniti vsa prejeta
sredstva, skupaj s pripadajočimi zakonskimi
zamudnimi obrestmi.
5. Rok in način prijave na javni razpis
Rok za oddajo prijav je 14 dni po objavi
javnega razpisa v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Kot pravočasne se bodo upoštevale
vloge, ki bodo prispele na Skupnost centrov za socialno delo Slovenije, Slovenska

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
cesta 55, 1000 Ljubljana, do vključno dne
30. 12. 2012, do 12. ure.
Kot pravočasne se bodo upoštevale vloge s poštnim žigom z vključno datumom, ki
je rok za predložitev vloge. Vloge, ki bodo
oddane osebno na dan, ki je rok za predložitev vloge, morajo biti oddane v tajništvo
Skupnosti centrov za socialno delo Slovenije, Slovenska cesta 55, 1000 Ljubljana,
do 12. ure. Vloge, ki bodo prispele po tem
roku, bodo zavržene s sklepom predstojnika
SCSD in vrnjene prijavitelju.
Vloge morajo biti posredovane v zaprti
kuverti, označeni s polnim nazivom in naslovom prijavitelja ter vidno oznako:»Ne
odpiraj – Vloga na javni razpis za zaposlitev informatorjev na centrih za socialno delo Slovenije«. Vloge se naslovi ali
osebno vloži na naslovu: Skupnost centrov za socialno delo Slovenije, Slovenska cesta 55, 1000 Ljubljana. Vloge morajo imeti na pisemski kuverti prilepljeno
izpolnjeno tabelo iz Obrazca 1 razpisne
dokumentacije oziroma morajo biti na kuverti izpolnjeni vsi elementi, ki so navedeni
v tabeli iz Obrazca 1 razpisne dokumentacije. Neustrezno označena vloge se s sklepom predstojnika SCSD zavrže.
Vloga mora biti oddana v papirnati obliki
na prijavnih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse zahtevane priloge in podatke, določene v razpisni
dokumentaciji.
Prijavitelji v okviru javnega razpisa lahko
oddajo eno oziroma več vlog za zaposlitev
strokovnih delavcev – informatorjev v skladu s pogoji, navedenimi v točki 2.1 tega
javnega razpisa. Za vsakega strokovnega
delavca – informatorja je potrebno oddati
vlogo ločeno.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin, zahtevanih v besedilu
javnega razpisa in razpisni dokumentaciji.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj
strinja s pogoji javnega razpisa.
6. Odpiranje vlog
Postopek izbire bo vodila strokovna komisija, ki je bila imenovana s sklepom predstojnika SCSD.
Odpiranje vlog bo potekalo tretji delovni
dan po roku, ki je določen za predložitev
vlog, to je 5. 1. 2012, in sicer ob 9. uri, v prostorih SCSD. Odpiranje bo javno.
Po preteku roka za oddajo vlog, bo strokovna komisija na odpiranju preverila formalno popolnost predloženih vlog. Odpirale
se bodo samo v roku dostavljene, pravilno
izpolnjene in označene vloge, in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile predložene.
V primeru nepopolnih vlog s pomanjkljivo
dokumentacijo, bo strokovna komisija najkasneje v roku 3 delovnih dni od zaključka
odpiranja vlog prijavitelje pozvala, da vloge
v roku 3 delovnih dni dopolnijo. Poziv za dopolnitev vlog bo prijaviteljem posredovan po
pošti skladno z veljavnim Zakonom o splošnem upravnem postopku.
Prijavitelj v dopolnitvi vloge ne sme spreminjati:
– višine zaprošenih sredstev,
– dela vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge,
– elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko
vplivali na drugačno razvrstitev prijaviteljeve vloge glede na preostale vloge, ki jih
je Skupnost prejela v okviru tega javnega
razpisa.
Prijavitelj sme le ob pisnem soglasju
SCSD popraviti očitne računske napake,
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pri čemer se višina zaprošenih sredstev ne
sme spreminjati.
Vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili
v skladu s pozivom za dopolnitev vlog in
v določenem roku, bodo zavržene, razen
če se bo nepopolnost vloge nanašala na
dopolnitev vloge s podatki o dejstvih, o katerih vodi uradno evidenco državni organ,
organ lokalne skupnosti ali nosilec javnega
pooblastila.
Vloga prijavitelja je popolna, ko organ po
uradni dolžnosti pridobi dokazila. Za hitrejšo
obravnavo vloge lahko prijavitelj predvidena
dokazila iz uradnih evidenc priloži sam.
7. Ocenjevanje vlog
Strokovna komisija bo ocenjevala le formalno popolne vloge.
Ocenjevanje vlog bo vodila strokovna
komisija, ki bo preverila upravičenost prijaviteljev in izpolnjevanje splošnih in posebnih pogojev prijaviteljev in kandidatov
za informatorje. Kolikor bo ugotovljeno, da
prijavitelj ne izpolnjuje splošnih in posebnih
pogojev javnega razpisa, bo takšna vloga
zavrnjena.
V nadaljnji postopek ocenjevanja se
bodo uvrstile le vloge, ki bodo izpolnjevale
splošne in posebne pogoje, določene v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji
8. Merila za izbor projektov
Strokovna komisija bo vloge, ki se bodo
uvrstile v nadaljnji postopek, ocenila na podlagi meril, ki so navedena v nadaljevanju:
Merila za izbor

Maksimalno
št. točk

1

Ustreznost prijavitelja programa

50

2.

Primernost kandidata za informatorja

50

Skupno število točk

100

Podrobnejša razčlenitev meril za ocenjevanje je v razpisni dokumentaciji. V predlog
za financiranje se bodo lahko uvrstile le vloge, ki bodo dosegle vseh 100 točk. Izbranih
bo predvidoma 64 vlog, ki bodo dosegle
vse točke.
O izboru prijaviteljev in dodelitvi sredstev
po tem razpisu bo na predlog strokovne komisije s sklepom odločil predstojnik SCSD
ali oseba, ki jo ta pooblasti za sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev.
S prijavitelji, katerih vloga bo zadostila predpisanim pogojem bo sklenjena pogodba o izvedbi projekta. V primeru, da se
vlagatelj v roku 8 dni od prejema poziva za
podpis pogodbe nanj ne odzove, se šteje,
da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
Prijavitelje popolnih vlog, ki ne ustrezajo
pogojem ali ne bodo dosegli zadostnega
števila točk po merilih, bo SCSD v objavljenem roku obvestila o odločitvi, da njihove
vloge niso bile izbrane.
SCSD bo prijavitelje o izidu javnega razpisa obvestila najkasneje v roku 30 dni po
zaključku odpiranja vlog. Strokovna komisija
bo svojo odločitev obrazložila in navedla
ugotovitve ter razloge zanjo. Rezultati javnega razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh:
http://www.scsd.si, www.mddsz.gov.si in
www.eu-skladi.si.
Prijavitelje vlog, ki ne ustrezajo splošnim
oziroma posebnim pogojem, bo SCSD v objavljenem roku obvestila o odločitvi, da njihove vloge niso izbrane.
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Zoper odločitev SCSD o vlogi je dopusten upravni spor. Tožba se vloži pri Upravnem sodišču Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana, v roku 30 dni od
dneva vročitve sklepa, in sicer neposredno
pisno na sodišču ali pa se mu pošlje po
pošti. Šteje se, da je bila tožba vložena
pri sodišču tisti dan, ko je bila priporočeno
oddana na pošto. Tožba se vloži v tolikih
izvodih, kolikor je strank v postopku. Tožbi
je potrebno priložiti sklep, ki se izpodbija,
v izvirniku, prepisu ali kopiji.
Tožba ne ovira izvršitve sklepa o (ne)izboru, zoper katerega je vložena, oziroma ne
zadrži podpisa pogodbe o izvedbi projekta
z izbranimi prijavitelji.
9. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, vključno s 37. členom Uredbe Sveta,
št. 1828/2006/ES.
Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre, so informacije javnega značaja,
razen tistih, ki jih prijavitelji 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 SCSD, ministrstvo in drugi organi, ki so vključeni v spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in
revizije javnega razpisa, uporabijo za evidenco oziroma sezname in analize.
Prijavitelji se zavezujejo k varovanju
osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti,
pridobljenih tekom izvajanja programa,
v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu
osebnih podatkov, veljavnim Zakonom o gospodarskih družbah in 37. členom Uredbe
1083/2006/ES.
Prijavitelji se s predložitvijo vloge na javni razpis strinjajo z javno objavo podatkov
o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih. Objavljeni bodo osnovni podatki o projektih in prejemnikih pomoči v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega
značaja in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
Prijavitelj se s predložitvijo vloge na javni
razpis strinja z javno objavo podatkov o izidu javnega razpisa na spletni strani SCSD
v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja in zakonom, ki ureja
varstvo osebnih podatkov.
10. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo in informacije
v zvezi z namenom javnega razpisa lahko
zainteresirani prijavitelji v razpisnem roku
pridobijo na spletni strani SCSD, www.
scsd.si, ali jo naročijo pri Tanji Dečman Flis,
na tel. 08/202-24-01, vsak delavnik, med
9. in 12. uro, ali na e-naslovu: tanja.decman@scsd.si.
Odgovori na pogosto zastavljena vprašanja v zvezi z razpisom bodo objavljeni na
spletnem naslovu: www.scsd.si.
SCSD bo organizirala informativno delavnico za potencialne prijavitelje, kjer bodo
podrobneje predstavljeni pogoji razpisa. Delavnica bo potekala 1 teden pred potekom
roka za oddajo vloge na javni razpis, in sicer
dne 23. 12. 2011, ob 9. uri, v prostorih Skupnosti centrov za socialno delo Slovenije,
Slovenska cesta 55, v Ljubljani.
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Na javnem razpisu izbrani prijavitelji
bodo povabljeni na delavnico, kjer bodo seznanjeni z navodili in zahtevami za izvajanje
in poročanje o sofinanciranih projektih. Datum delavnice bo SCSD objavila po izdaji
sklepov o dodelitvi sredstev.
Razpisna dokumentacija za javni razpis
vsebuje:
1. Podatki o javnem razpisu
2. Natančnejša opredelitev pogojev
za kandidiranje na javnem razpisu
3. Višina sredstev, ki so na razpolago
za javni razpis
4. Upravičeni stroški in dokazila
5. Pristojnosti, odgovornosti in naloge prijaviteljev, ki bodo izbrani na javnem
razpisu
6. Navodila za oddajo vloge
7. Izbor prijaviteljev
8. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
9. Navodila za izpolnjevanje obrazcev
10. Dodatne informacije
11. Priloge.
Skupnost centrov
za socialno delo Slovenije
Ob-5787/11
Na podlagi prvega odstavka 9. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list
RS, št. 96/05, 109/05 – ZDavP-1B, 105/06
– Odl. US, 26/09 – ZIPRS0809-B (31/09 –
popr.)) in Pravilnika o izvajanju javnih razpisov za odkup avdiovizualnih del neodvisnih producentov (Uradni list RS, št. 22/10)
objavljam
javni razpis
za odkup avdiovizualnih del neodvisnih
producentov v letu 2011/2012
1. Predmet javnega razpisa: predmet
tega javnega razpisa (v nadaljevanju: razpis) je odkup slovenskih avdiovizualnih del,
ki omogočajo televizijsko predvajanje in so
izvorno producirana s strani neodvisnih producentov. Na podlagi tega razpisa odkupljena dela bo Radiotelevizija Slovenija (v
nadaljevanju: RTV SLO) predvajala v svojih
programih v skladu z zakonom, ki ureja področje medijev.
2. Pomen izrazov
V tem razpisu uporabljeni izrazi imajo
naslednji pomen:
1. Avdiovizualna dela (v nadaljevanju:
AV dela) – filmi vseh zvrsti (igrani, dokumentarni, igrano-dokumentarni, animirani,
eksperimentalni filmi itd.; kratki, srednjemetražni in celovečerni filmi), videofilmi, nanizanke, nadaljevanke, televizijske oddaje ter
vsa druga dela, izražena v obliki zaporedja
povezanih gibljivih slik, z zvokom ali brez,
ne glede na vrsto nosilca, na katerem so
vsebovana, in ki so izražena kot individualne intelektualne stvaritve.
2. Ustrezna vloga – vloga, ki je pravočasna, popolna in vložena s strani upravičene osebe oziroma prijavitelja.
3. Upravičena oseba – prijavitelj AV
dela, ki za oddajo vloge na razpis izpolnjuje
vse pogoje, določene z zakonom, predpisi
in tem razpisom.
4. Pravočasna vloga – vloga, ki jo
RTV SLO prejme oziroma jo prijavitelj pošlje
s priporočeno poštno pošiljko v rokih, določenih s tem razpisom.
5. Popolna vloga – vloga, ki vsebuje vse obvezne sestavine, določene s tem
razpisom.
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6. Prijavitelj – oseba, ki odda vlogo
na razpis.
7. Soavtorji AV dela in avtorji prispevkov AV dela – soavtorji AV dela in avtorji
prispevkov AV dela, kot so določeni z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni
list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo (UPB3), 68/08 in 85/10 – Skl. US).
3. Zvrst, tematika in obseg AV del, ki
so predmet razpisa
RTV SLO bo na razpisu financirala odkup naslednjih slovenskih AV del:
– 2 nanizanki ali nadaljevanki, vsaka po
18 oddaj v trajanju po 25 minut na oddajo
(skupna okvirna vrednost razpisanih sredstev je do 900.000 EUR).
Nanizanka ali nadaljevanka je namenjena za gledalce vseh starostnih skupin in
mora biti primerna za predvajanje ob vsakem času. Prijavljene vloge morajo zato
upoštevati vse zakonsko predpisane omejitve za ta programski čas.
Vsebina nadaljevanke naj se navezuje
na teme, ki so splošnemu občinstvu blizu in
na sodoben, svež ali ironičen način odslikavajo današnji čas.
4. Nosilci ter kvalitativni tehnični in drugi
standardi, v skladu s katerimi mora biti izdelano AV delo: prijavljena AV dela morajo tehnično ustrezati priporočilom ITU-R BT 500
o subjektivni oceni tehnične kvalitete slike
in priporočilom ITU-R BS 562 o subjektivni
oceni tehnične kvalitete zvoka. Dela morajo
biti posneta in izročena za predvajanje v HD
in SD formatu 16:9.
5. Okvirna in maksimalna vrednost sredstev, namenjenih za predmet razpisa: okvirna in maksimalna vrednost sredstev, namenjenih za predmet razpisa, znaša skupaj
900.000 EUR.
6. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– obrazec za kandidiranje na razpisu,
– izjavo o izpolnjevanju zakonskih pogojev statusa neodvisnega producenta,
– izjavo o sprejemanju pogojev razpisa,
– izjavo, da ima na dan prijave na razpis
prijavitelj poravnane vse zapadle obveznosti
do RTV SLO, da zoper prijavitelja ni začet
tožbeni postopek s strani RTV SLO in da
proti osebi prijavitelja ni uveden postopek
zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja oziroma ni začet drug postopek prenehanja osebe prijavitelja,
– izjavo o predložitvi garancije za zavarovanje avansa,
– obrazec za navedbo referenc prijavitelja,
– obrazec finančnega predračuna produkcijske cene AV dela,
– obrazec s seznamom igralske in avtorske ekipe,
– obrazec s terminskim načrtom realizacije dela,
– ocenjevalni listi in
– vzorec pogodbe o odkupu AV dela.
Prijavitelji morajo pri oddaji vlog obvezno
uporabiti izjave in obrazce iz razpisne dokumentacije, kadar so ti predvideni. Prijavitelji
morajo parafirati vsako stran vzorca pogodbe o odkupu AV dela.
7. Pogoji za sodelovanje na razpisu
a) Na razpisu lahko sodelujejo neodvisni
producenti, ki izpolnjujejo pogoje iz Zakona
o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo (UPB1), 36/08 –
ZPOmK-1, 77/10 – ZSFCJA in 90/10 – Odl.
US) in so pravna ali fizična oseba:

– ki je registrirana za izvajanje dejavnosti
produkcije AV del in ima sedež v Republiki
Sloveniji ali v eni izmed držav, članic EU;
– ki ni vključena v organizacijsko strukturo oziroma pravno osebnost izdajatelja televizijskega programa;
– v kateri ima izdajatelj televizijskega
programa največ petindvajset odstotni delež
kapitala ali upravljavskih oziroma glasovalnih pravic v njenem premoženju;
– ki po naročilu posameznega izdajatelja
televizijskega programa ustvari največ polovico svoje produkcije na leto.
Neodvisni producent je tudi pravna ali
fizična oseba, ki je registrirana za izvajanje
dejavnosti produkcije AV del in ima sedež
v eni izmed tretjih držav, če evropska dela
tvorijo večinski delež njegove AV produkcije v zadnjih treh letih in ob tem izpolnjuje
pogoja iz druge in tretje alineje prejšnjega
odstavka te točke razpisa.
b) Na dan prijave na razpis mora imeti
prijavitelj poravnane vse zapadle obveznosti
do RTV SLO, zoper prijavitelja ne sme biti
začet tožbeni postopek s strani RTV SLO
in proti osebi prijavitelja ne sme biti uveden
postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega
prenehanja oziroma ni začet drug postopek
prenehanja osebe prijavitelja.
c) AV dela, ki jih prijavijo prijavitelji na razpis, morajo ustrezati pogojem za slovensko
AV delo po Uredbi o merilih oziroma pogojih
za določitev slovenskih avdiovizualnih del
(Uradni list RS, št. 105/01) in morajo tehnično
ustrezati priporočilom za televizijsko predvajanje, določenim v 4. točki tega razpisa.
d) AV delo mora biti po svoji vsebini skladno z zakonskim namenom in poslanstvom
RTV SLO kot pravne osebe posebnega nacionalnega in kulturnega pomena ter z zakonom, ki ureja medije.
Vloge prijaviteljev, ki ne bodo izpolnjevali
pogojev iz te točke razpisa, bodo s sklepom
zavržene oziroma bodo v primeru vsebinskega vprašanja zavrnjene.
8. Vloga
Prijavitelji AV del lahko kandidirajo na
razpisu z neomejenim številom vlog.
Vloga je popolna, če prijavitelj predloži:
– v celoti izpolnjen obrazec za kandidiranje na razpisu (obvezno oddati na obrazcu
RTV SLO št. 1),
– sinopsis za vse oddaje,
– scenarije za prve tri dele nadaljevanke
oziroma nanizanke,
– navedene reference prijavitelja (obvezno oddati na obrazcu RTV SLO št. 2),
– seznam vseh realiziranih AV del prijavitelja v letih 2009, 2010 in 2011, z navedbo
naročnikov posameznega AV dela (obvezno
oddati na obrazcu RTV SLO št. 3),
– izpolnjen finančni predračun produkcijske cene AV dela, v katerem so ovrednoteni
vsi stroški, potrebni za celovito realizacijo
dela (obvezno oddati na obrazcu RTV SLO
št. 4),
– seznam igralske in avtorske
ekipe(obvezno oddati na obrazcu RTV SLO
št. 5),
– terminski načrt realizacije dela (obvezno oddati na obrazcu RTV SLO št. 6),
– izjavo o sprejemanju pogojev razpisa,
ki jo podpiše upravičeni zastopnik prijavitelja (obvezno oddati na obrazcu RTV SLO
št. 7),
– izjavo o izpolnjevanju zakonskih pogojev statusa neodvisnega producenta, ki jo
podpiše upravičeni zastopnik prijavitelja (obvezno oddati na obrazcu RTV SLO št. 8),
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– ne več kot 3 dni star izpis iz internetne
strani, www.ajpes.si, iz katerega je razvidno,
da je prijavitelj registriran za izvajanje dejavnosti produkcije AV del in ima sedež v eni
izmed držav, članic EU ali kopijo statuta/drugega dokumenta pravne oziroma fizične
osebe, iz katerega je razvidna registracija
za izvajanje dejavnosti produkcije AV del in
ima sedež v eni izmed držav, članic EU.
– izjavo, da ima prijavitelj na dan prijave na razpis poravnane vse zapadle obveznosti do RTV SLO, da zoper prijavitelja ni
začet tožbeni postopek s strani RTV SLO
in da proti osebi prijavitelja ni uveden postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega
prenehanja oziroma ni začet drug postopek
prenehanja osebe prijavitelja, ki jo podpiše
upravičeni zastopnik prijavitelja (obvezno
oddati na obrazcu RTV SLO št. 9),
– izjavo o predložitvi garancije za zavarovanje avansa, ki jo podpiše upravičeni zastopnik prijavitelja (obvezno oddati na
obrazcu RTV SLO št. 10),
– na vsaki strani parafiran vzorec pogodbe o odkupu AV dela (obvezno oddati na
vzorcu pogodbe RTV SLO).
Izpolnjevanje razpisnih pogojev ugotavlja RTV SLO po uradni dolžnosti, kadar se
ti vodijo v uradnih evidencah oseb javnega
prava.
9. Razpisni roki
Prijavitelji lahko pošljejo vloge v naslednjem razpisnem roku:
– nanizanka ali nadaljevanka: do vključno 16. 3. 2012.
Vloge se pošljejo na naslov: Radiotelevizija Slovenija, Kolodvorska 2 – 4, 1000
Ljubljana, na njih pa mora pisati »Ne odpiraj
– prijava na javni razpis za odkup avdiovizualnih del neodvisnih producentov v letu
2011/2012«. Na zadnji strani ovojnice je potrebno navesti naziv in naslov prijavitelja. Če
prijavitelj prijavlja več AV del, mora vsako
AV delo posredovati na naslov RTV SLO
v ločeni ovojnici.
RTV SLO bo vlogo štela za pravočasno,
če jo bo RTV SLO prejela oziroma jo bo
prijavitelj s priporočeno poštno pošiljko odposlal v rokih, določenih v tej točki razpisa.
Vloge, ki ne bodo pravočasne, bodo s sklepom zavržene.
10. Kriteriji, po katerih se bo ocenjevala
posamezna vloga
Prijavljena AV dela bodo ocenjena po
naslednjih kriterijih:
– vsebina (izbor teme oziroma vsebine,
način njune obdelave in podajanja, sporočilnost, komunikativnost in atraktivnost za
najširšo ciljno publiko) – do 60 točk;
– kreativna ekipa (reference in profesionalna kredibilnost režiserja in scenarista ter
praktična dokazila o izvedenosti produkcijske in izvedbene ekipe) – do 30 točk;
– cena (najugodnejša ponudba) – do 10
točk.
Strokovna komisija, ki ocenjuje igrana
AV dela (nanizanka ali nadaljevanka), pridobi pred ocenjevanjem pisno mnenje Dramaturškega oddelka RTV SLO, ki je podlaga
za ocenjevanje igranih AV del po določenih
kriterijih.
Maksimalno število točk, ki ga lahko posamezno AV delo prejme na razpisu, je 100
točk.
Dela, ki bodo ocenjena z manj kot 60
točkami, ne bodo predlagana za sprejetje
v odkup.
RTV SLO si pridrži pravico izdelave rezervnega seznama del, ki bodo lahko predla-
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gana za sprejetje v odkup v primeru povečanja ali sprostitve sredstev.
11. Izvedba razpisa
Razpis je odprt za prijavo AV del oziroma projektov, ki ustrezajo pogojem razpisa,
v rokih, ki so določeni v 9. točki razpisa. Vse
nepravočasne vloge ter vloge, ki jih ne bodo
vložile upravičene osebe, bodo s sklepom
zavržene. Prav tako bodo s sklepom zavržene formalno nepopolne vloge, ki jih prijavitelji tudi po pozivu RTV SLO v roku petih
dni ne bodo ustrezno dopolnili. Pravočasne
in formalno popolne vloge ter vloge, ki jih
bodo vložile upravičene osebe, bodo posredovane v presojo strokovnim komisijam,
ki bodo projekte ocenile na podlagi meril in
kriterijev, določenih v razpisu.
Na razpisu bodo v okviru razpoložljivih
sredstev izbrana tista AV dela, ki bodo v postopku izbire ocenjena najvišje. RTV SLO si
ne glede na višino ocene pridrži pravico, da
ne razdeli vseh razpisanih sredstev ali ne
odkupi nobenega dela, kolikor posamezna
strokovna komisija presodi, da tudi AV delo
iz prvo uvrščene vloge ni primerno za odkup.
O končnem izidu razpisa bo za vsako vsebinsko obravnavano vlogo izdana posamična odločba, s katero se bo odločilo o odobritvi ter višini financiranja odkupa izbranih del
ali o zavrnitvi odkupa del. V primeru sprostitve ali povečanja sredstev si RTV SLO
pridrži pravico, da lahko izda novo odločbo,
s katero se na podlagi rezervne liste odobri
financiranje odkupa že zavrnjenega dela ali
poveča obseg financiranja odkupa že odobrenega dela. Z novo odločbo se odpravi in
nadomesti prejšnja odločba o odobritvi ali
o zavrnitvi financiranja odkupa.
S prijavitelji izbranih projektov bo RTV
SLO sklenila pogodbo o odkupu AV dela,
katere vzorec je sestavni del razpisne dokumentacije in s katero bosta stranki uredili
vsa medsebojna razmerja v zvezi z odkupom. RTV SLO si pridrži pravico, da prijavitelje izbranih del pozove k pristopu oziroma
podpisu pogodbe. Če se prijavitelji izbranih
del v določenem roku iz neupravičenih razlogov ne bodo odzvali pozivu, bo RTV SLO
štela, da odstopajo od sklenitve pogodbe.
Prijavitelji izbranih del morajo pred sklenitvijo pogodbe o odkupu zagotoviti, da ob
realizaciji AV dela RTV SLO pridobi izključne
ter časovno neomejene materialne avtorske
pravice za televizijsko, kabelsko, satelitsko
in spletno predvajanje odkupljenega AV dela
ter za njegovo arhiviranje kot dela lastne
programske produkcije v skladu z zakonom,
ki ureja delovanje RTV SLO in arhiviranje AV
gradiva RTV SLO. V nasprotnem primeru si
RTV SLO pridrži pravico, da ne sklene pogodbe o odkupu.
Prijavitelji izbranih del so v vseh fazah
realizacije AV del (pred produkcija, produkcija, post produkcija) dolžni sodelovati s pristojnimi programsko – produkcijskimi enotami, uredništvi in službami RTV SLO. Vsaka
dokončana faza pri nastajanju AV dela mora
biti pisno odobrena s strani pristojnega urednika, še posebej AV delo v fazi grobe montaže. Prav tako morajo prijavitelji izbranih
AV del RTV SLO pravočasno posredovati
vse podatke, ki so potrebni za nemoteno
realizacijo ter predvajanje in arhiviranje odkupljenih AV del.
12. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva
Sredstva, ki bodo dodeljena za odkup
izbranih projektov, morajo biti porabljena
v proračunskih letih 2011/2012.
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Sredstva bodo nakazana prijaviteljem izbranih projektov v obrokih in pod pogoji, ki
jih določa pogodba o odkupu AV dela.
13. Rok za izročitev izbranih AV del
Prijavitelji izbranih AV del, s katerimi bo
RTV SLO sklenila pogodbo o odkupu dela,
morajo AV dela izročiti najkasneje v naslednjih rokih:
– nanizanka ali nadaljevanka:
– do 5. 9. 2012 (najmanj prvih pet oddaj),
– do 15. 12. 2012 (ostale oddaje).
14. Informacije v zvezi z razpisom
Prijavitelji se lahko za vse informacije
v zvezi z razpisom obrnejo na UPE KUP,
Matejo Smisl, elektronski naslov: mateja.smisl@rtvslo.si, tel. 01/475-31-84, od ponedeljka do petka, med 9. in 14. uro.
Celotna razpisna dokumentacija je objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnih straneh RTV, SLO/razpisi
www.rtvslo.si. V času trajanja razpisa je razpisna dokumentacija vsem zainteresiranim
osebam dosegljiva na spletni strani in sedežu RTV SLO.
RTV Slovenija javni zavod
Ob-5729/11
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 načrta ravnanja s stvarnim
premoženjem Občine Prebold objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnine
z javnim zbiranjem ponudb
I. Prodajalec: Občina Prebold, Hmeljarska 3, 3312 Prebold.
II. Predmet prodaje je nepremičnina
parc. št. 1374/80, k.o. Latkova vas, neplodno, v izmeri 1269 m2.
Nepremičnina se nahaja v Latkovi vasi
ob pri Športnem parku Latkova vas, ter predstavlja 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.
Izhodiščna cena na podlagi cenitve
sodnega cenilca gradbene stroke znaša
18.875 EUR.
III. Pogoji prodaje:
1. Nepremičnina se prodaja najmanj za
izhodiščno ceno.
2. Davek na dodano vrednost, stroške
overitve pogodbe pri notarju ter stroške vpisa v zemljiško knjigo plača kupec.
3. Nepremičnina se prodaja po sistemu
»videno – kupljeno«.
4. Kupec mora skleniti pogodbo v 8 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.
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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;
– 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 8 dan po objavi
javnega razpisa v Uradnem listu RS na naslov Občina Prebold, Hmeljarska 3, 3312
Prebold z oznako »Ne odpiraj – Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine« 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 8 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.
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 po-
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nudnikom oziroma lahko začeti postopek do
sklenitve pogodbe ustavi.
VII. Dodatne informacije so na voljo na
tel. 03/703-64-02.
Občina Prebold
Ob-5780/11
Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a,
6215 Divača, na podlagi Zakon o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS) (Uradni list RS,
št. 86/10); Uredba o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 34/11) in Načrtom ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine
Divača za leto 2011, objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin z javnim
zbiranjem ponudb
I. Prodajalec: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača.
II. Predmet prodaje:
a) Stavbna parcela št. 1050/20, k.o. Divača, ID znak 2452-1050/20-0, v izmeri 672 m2,
izhodiščna cena znaša 48.384,00 EUR
(72,00 EUR/m2);
b) Stavbna parcela št. 1050/21, k.o. Divača, ID znak 2452-1050/21-0, v izmeri 644 m2,
izhodiščna cena znaša 46.368,00 EUR
(72,00 EUR/m2);
c) Stavbna parcela št. 1050/22, k.o. Divača, ID znak 2452-1050/22-0, v izmeri 617 m2,
izhodiščna cena znaša 44.424,00 EUR
(72,00 EUR/m2);
d) Stavbna parcela št. 1050/26, k.o. Divača, ID znak 2452-1050/26-0, v izmeri 692 m2,
izhodiščna cena znaša 49.824,00 EUR
(72,00 EUR/m2);
e) Stavbna parcela št. 1050/27, k.o. Divača, ID znak 2452-1050/27-0, v izmeri 740 m2,
izhodiščna cena znaša 53.280,00 EUR
(72,00 EUR/m2).
Vse parcele se nahajajo znotraj poselitvenega območja naselja Divača in so namenjene za individualno stanovanjsko gradnjo. Objekti, ki se trenutno nahajajo na
navedenih parcelah niso predmet prodaje
in so predvideni za rušitev, ki jo bo izvedla
Občina Divača.
III. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika: najvišja ponujena cena.
IV. Pogoji in pravila javnega zbiranja ponudb:
1. Prodaja se izvede po načelu »videno –
kupljeno« in kupec nima pravice uveljavljati
kasnejših reklamacij v zvezi z zemljiščem.
2. Izhodiščna cena je določena na podlagi ocenitve nepremičnin in sklepa komisije
za prodajo zemljišč. Izhodiščna cena predmetov prodaje ne vsebuje predpisanih davčnih dajatev in drugih stroškov. Predpisane
davčne dajatve, stroški ocenitve, pravnega
pregleda, vknjižbe v zemljiško knjigo in vsi
stroški ki se nanašajo na sklenitev pravnega
posla, bremenijo kupca.
3. Na razpisu lahko sodelujejo pravne in
fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom
Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin, ki resnost svoje ponudbe
izkažejo s plačilom varščine v višini 10% izhodiščne cene na podračun Občine Divača,
št. 01219-0100006052, sklic 00 4780034,
voden pri Banki Slovenije. Izbranemu ponudniku bo varščina brezobrestno všteta
v kupnino, ostalim ponudnikom pa vrnjena

brez obresti v roku 15 dni po izboru najugodnejšega ponudnika.
4. Ponudnik mora ponuditi kupnino, ki je
vsaj enaka ali višja od izhodiščne cene.
5. Pisna ponudba mora vsebovati:
– navedbo nepremičnin, za katero daje
ponudbo;
– višino ponujene cene, brez davščin, ki
ne sme biti nižja od izhodiščne cene;
– fotokopijo identifikacijskega dokumenta (fizične osebe);
– matično in davčno številko ponudnika;
– izpisek iz sodnega registra, ki ne sme
biti starejši od 30 dni (pravna oseba);
– priglasitveni list pristojnega davčnega
organa (samostojni podjetniki);
– dokazila o finančnem stanju ponudnika;
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih,
ki ne sme biti starejše od 30 dni od datuma predložitve ponudbe (velja le za pravno
osebo ali s.p.);
– pooblastilo overjeno pri notarju, v primeru da se ponudba da po pooblaščencu;
– dokazilo o plačani varščini in številko
transakcijskega računa za vračilo varščine
in naziv banke v primeru, da ponudnik ne
uspe s svojo ponudbo;
– izjava ponudnika, da parcele ne bo
prodal v naslednjih 5 letih;
– ponudniki ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo po sklepu komisije,
izločeni iz postopka.
6. Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni s sklepom o izbiri najkasneje v roku
15 dni po odpiranju ponudb.
7. Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela do vključno srede, 4. 1. 2012
do 10. ure. Ponudbe se oddajo v zaprti ovojnici osebno ali priporočeno po pošti na naslov: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a,
6215 Divača, z oznako »Ne odpiraj – Javno
zbiranje ponudb – ponudba za nakup parcel
– Gabrovo naselje«.
8. Najugodnejši ponudnik je dolžan skleniti kupoprodajno pogodbo v roku 15 dni po
prejemu sklepa o ugotovitvi najugodnejšega
ponudnika. Če izbrani ponudnik ne sklene
kupoprodajne pogodbe v navedenem roku
se smatra, da je odstopil od sklenitve pravnega posla in vplačana varščina zapade
v korist Občine Divača. V takem primeru
prodajalec sklene pogodbo s prvim naslednjim najugodnejšim ponudnikom.
9. Najugodnejši ponudnik mora plačati
kupnino v enkratnem znesku v roku 8 dni po
sklenitvi kupoprodajne pogodbe na podračun Občine Divača, št. 01219-0100006052,
voden pri Banki Slovenije. Plačilo celotne
kupnine v roku, ki je določen, je bistvena
sestavina pravnega posla.
10. Vknjižba bo možna na podlagi izdanega zemljiškoknjižnega dovolila, ki ga izda
prodajalec po plačilu celotne kupnine.
11. Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ceno, je izključena. Prodajalec lahko začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve
pravnega posla, brez obrazložitve in brez
odškodninske odgovornosti, ustavi. Dolžan
pa je vrniti vplačano varščino brez obresti.
V. Informacije: podrobnejše informacije
o predmetih prodaje lahko ponudniki dobijo na Občini Divača, Kolodvorska ulica 3a,
Divača, tel. 05/731-09-30, pri direktorju občinske uprave, po predhodnem dogovoru,
v času uradnih ur.
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Javne dražbe
Št. 7300006411-1
Popravek

Ob-5814/11

Pošta Slovenije d.o.o. je na podlagi
28. člena Akta o ustanovitvi družbe Pošte
Slovenije, d.o.o. in Navodilom za upravljanje
z osnovnimi sredstvi (Uradno glasilo Pošte Slovenije, št. 2/07) v razglasnem delu
Uradnega lista RS, št. 100/11, na strani
2832 objavila javno licitacijo nepremičnin.
S popravkom se zamenja seznam nepremičnin in črta nepremičnina pod zaporedno
številko 2 (poslovni prostori Logatec), ki ni
več predmet prodaje in dodaja nepremičnina pod številko 5 (poslovni prostori Šmartno
ob Paki).
Seznam nepremičnin za javno dražbo
Predmet prodaje so naslednje nepremičnine:
1. Nezasedeni poslovni prostor Hrastnik,
Cesta 1. maja 56, v izmeri 94,79 m2, s pripadajočim deležem na zemljišču, za izklicno
ceno 55.000,00 €.
2. Nezasedeni poslovni prostori bivše
pošte Duh na Ostrem vrhu 47, v izmeri 24,39 m2, za izklicno ceno 13.000,00 €.
3. Nezasedeni poslovni prostori Pesnica pri Mariboru 41, v izmeri 87,00 m2,
s pripadajočim zemljiščem, za izklicno ceno
52.700,00 €.
4. Nezasedeni poslovni prostori Gornji
Grad, Attemsov trg 19, v izmeri 68,00 m2,
za izklicno ceno 37.600,00 €. Predkupno
pravico ima Peter Letonja, solastnik dela
nepremičnine na isti lokaciji.
Prodajalec je dolžan imetniku predkupne pravice ponuditi odkup nepremičnine
po vrednosti, ki jo ponudi najugodnejši ponudnik. O uveljavitvi predkupne pravice se
mora upravičenec izjasniti v roku 30 dni.
V primeru, da imetnik predkupne pravice
v navedenem roku ne uveljavlja predkupne
pravice, se sklene pogodba z najugodnejšim
ponudnikom.
5. Nezasedeni poslovni prostori pošte
Šmartno ob Paki 80, v izmeri 83,97 m2, za
izklicno ceno 55.000,00 €.
6. Nezasedena stanovanjska hiša Orlica 3 pri Vuhredu, v izmeri 147,90 m2,
s pripadajočim zemljiščem, za izklicno ceno
12.500,00 €.
7. Stanovanje Pristava pri Mestinju 28, v izmeri 64,87 m2, za izklicno ceno
18.675,00 €. Stanovanje je zasedeno.
8. Nezasedeno stanovanje Trbovlje, Keršičeva 16a, v izmeri 38,80 m2, za izklicno
ceno 18.500,00 €.
9. Nezasedeno stanovanje Ptuj, Heroja
Lacka 5, v izmeri 13,19 m2, za izklicno ceno
8.000,00 €.
10. Nezasedeno stanovanje Pragersko,
Kolodvorska 17, v izmeri 44,23 m2, za izklicno ceno 26.000,00 €.
Ostali del objave ostaja nespremenjen.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-5745/11
Gozdno gospodarstvo Slovenj Gradec
d.d., Vorančev trg 1, Slovenj Gradec, na
podlagi Uredbe o koncesiji za izkoriščanje
gozdov v lasti Republike Slovenije objavlja
poziv ponudnikom za sodelovanje na

javni dražbi
za prodajo oblega lesa iglavcev in
listavcev,
ki bo v sredo, 28. 12. 2011, ob 10. uri,
na sedežu družbe v Slovenj Gradcu, Vorančev trg 1.
Gozdno Gospodarstvo Slovenj Gradec
d.d. prodaja naslednje blago:
– Obli les iglavcev in listavcev,
v skupni izmeri 160,93 m3, po izklicni ceni
9.375,63 EUR. V vrednost ni vštet DDV.
Blago se prodaja kot celota.
Obli les iglavcev se nahaja na skladišču
v Otiškem vrhu. Obli les listavcev se nahaja
na skladišču v Spodnji Vižingi.
Javna dražba je pisna. Ponudbe je potrebno predložiti na originalni razpisni dokumentaciji, v zaprti in zapečateni kuverti
s pripisom »Ne odpiraj – Javna dražba za
prodajo oblega lesa iglavcev in listavcev«
na naslov: Gozdno gospodarstvo Slovenj
Gradec d.d., Vorančev trg 1, 2380 Slovenj
Gradec. Rok za predložitev ponudbe in plačilo varščine je najkasneje do 27. 12. 2011,
do 10. ure. Celotna razpisna dokumentacija se lahko dvigne na sedežu družbe proti
plačilu 30 EUR, vsak delovni dan med 8. in
10. uro od dneva objave dalje.
Gozdno gospodarstvo
Slovenj Gradec d.d.
Št. 478-2/11
Ob-5817/11
Na podlagi Dopolnitve letnega načrta
razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica v letu 2011, ki ga
je sprejel Mestni svet Mestne občine Nova
Gorica, dne 31. 3. 2011, in dopolnitve, sprejete na Mestnem svetu Mestne občine Nova
Gorica, dne 29. 9. 2011, Krajevna skupnost
Solkan objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnine
A. Predmet javne dražbe:
1. Poslovni prostor v pritličju na C. IX.
Korpusa 46, v Solkanu, parc. št. 2620/2, k.o.
Solkan, v izmeri 48,10 m2 in delež skupnega
hodnika 5 m2.
2. Izklicna cena je 42.200 EUR. Najnižji
znesek višanja je 200 EUR.
3. Prostor ni zaseden.
B. Pogoji javne dražbe:
1. Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim
redom RS lahko postanejo lastniki nepremičnine. Zastopniki pravnih oseb se morajo
izkazati s pooblastilom za zastopanje.
2. Nepremičnina se proda po načelu »videno – kupljeno«.
3. Vsi stroški in dajatve v zvezi s prenosom lastništva bremenijo kupca.
4. Interesenti morajo za pristop na dražbo vplačati varščino v višini 10% od izklicne cene, do vključno dne 5. 1. 2012, do
9. ure, na TRR Krajevne skupnosti Solkan,
01284-6450831390.
5. Najugodnejši dražitelj mora skleniti
pogodbo najkasneje v 8 dneh od zaključka
javne dražbe in plača kupnino v 15 dneh,
plačilo celotne kupnine je bistvena sestavina pogodbe. V primeru, da najugodnejši

dražitelj ne sklene pogodbe v roku, se mu
vplačane varščine ne vrne.
6. Vplačano varščino bo prodajalec najugodnejšemu dražitelju vračunal v kupnino,
neuspelim dražiteljem pa vrnil v roku 10 dni
brez obresti.
7. Vse informacije v zvezi z javno dražbo
lahko dobite na tajništvu KS Solkan, Trg Jožeta Srebrniča 7, ali po tel. 05/330-00-80.
C. Javna dražba bo v četrtek, 5. januarja
2012, ob 10. uri, na sedežu Krajevne skupnosti Solkan, Trg J. Srebrniča 7, Solkan.
Krajevna skupnost Solkan
Št. 11251
Ob-5742/11
Na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in
30. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 34/11), objavlja Občina Apače
javno dražbo
za prodajo nepremičnin v Občini Apače
1. Organizator javne dražbe: Občina Apače, Apače 42B, 9253 Apače,
tel. 02/569-85-50, faks 02/569-85-51.
2. Predmet javne dražbe, opis predmeta
javne dražbe in izklicna cena
Predmet prodaje je triinpolsobno stanovanje št. 2, v pritličju stanovanjskega bloka
v Apačah 33, številka stavbe št. 120, k.o.
Apače, ki stoji na parc. št. 21/8, k.o. Apače in ki obsega 2 sobi (v izmeri 18,12 m2
in 14,55 m2), 2 kabineta (v izmeri 7,54 m2
in 4,26 m2), kuhinjo, v izmeri 5,55 m2,
kopalnico, v izmeri 4,72 m2, hodnik,
v izmeri 6,63 m2, skupaj površina bivalnih
prostorov 61,37 m2 ter odprto teraso, v izmeri 28,98 m2 in kletno shrambo, v izmeri 17,28 m2.
Za predmetno nepremičnino etažna lastnina še ni oblikovana, postopki so v teku.
Izklicna cena predmetne nepremičnine
znaša 40.580,00 EUR brez 2% davka na
promet nepremičnin. Najnižji znesek višanja
je 500,00 EUR.
3. Način in rok plačila kupnine: pogodbo mora kupec podpisati v 15 dneh
po končani dražbi. Kupec poravna kupnino na transakcijski račun Občine Apače,
št. 01395-0100019544, v 15 dneh po izstavitvi računa v enkratnem znesku. Plačilo
celotne kupnine v prej navedenem roku, je
bistvena sestavina pravnega posla. V nasprotnem primeru se pogodba šteje za razdrto, varščina se v tem primeru kupcu ne
vrne. Po poplačilu celotne kupnine se bo
kupcu nepremičnina izročila v posest ter bo
podan predlog za vknjižbo lastninske pravice v zemljiško knjigo. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz razlogov,
ki so na njegovi strani, Občina Apače zadrži
njegovo varščino.
4. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo izvedena v ponedeljek, 16. 1. 2012 ob
13. uri, v sejni sobi Občine Apače, Apače
42B, 9253 Apače.
5. Varščina
Dražitelji so pred izvedbo javne dražbe dolžni nakazati varščino, ki znaša 10%
izklicne cene na račun Občine Apače,
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št. 01395-0100019544, odprt pri Banki Slovenije d.d., z navedbo »Plačilo varščine –
Javna dražba za stanovanje«.
Izbranemu dražitelju se varščina vračuna
v kupnino, drugim pa se vplačana varščina
vrne brez obresti v roku 8 dni po zaključku
javne dražbe. Kolikor dražitelj vplača varščino in se iz neutemeljenih razlogov javne
dražbe ne udeleži oziroma k draženju ne
pristopi, se mu varščina ne vrne.
6. Pogoji za sodelovanje
Na javni dražbi lahko sodelujejo fizične in
pravne osebe, ki v skladu s pravnim redom
Republike Slovenije lahko postanejo lastniki
nepremičnin. Dražitelji se morajo najpozneje 15 minut pred začetkom javne dražbe
osebno zglasiti na kraju javne dražbe, ter
v urejeni mapi predložiti kopije naslednjih
dokumentov in originale na vpogled:
– izpisek iz sodnega registra za pravne
osebe v originalu oziroma iz druge ustrezne evidence v originalu, ki ni starejši od
30 dni;
– priglasitveni list DURS (le za s.p.);
– potrdilo pristojnega organa, (DURS) iz
katerega je razvidno, da ima dražitelj plačane davke in prispevke določene z zakonom,
staro največ 30 dni, šteto od dneva objave
razpisa, velja za pravne osebe in s.p.;
– dokazilo pristojnega sodišča, ki ni starejše od 30 dni, šteto od dneva objave razpisa:
a) da ponudnik ni v postopku prisilne
poravnave, stečaja ali likvidacije, če je ponudnik pravna oseba ali s.p.;
b) da ponudnik ni v postopku osebnega
stečaja, če gre za fizične osebe;
– potrdilo banke, da dražitelj zadnje tri
mesece pred javno dražbo ni imel blokiranega transakcijskega računa (samo za pravne
osebe in s.p.);
– osebno izkaznico ali drugi osebni dokument s fotografijo (fizične osebe, s.p., zastopniki pravnih oseb ali pooblaščenci),
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– izpisano davčno številko in številko
transakcijskega računa pravne osebe, samostojnega podjetnika in fizične osebe z navedbo imena in naslova banke ali druge
finančne ustanove, EMŠO oziroma matično
številko in telefonsko številko;
– izjavo, da dražitelj v celoti soglaša
s pogoji javne dražbe;
– dražitelji morajo pred pričetkom javne dražbe predložiti tudi potrdilo o vplačani
varščini;
– notarsko overjeno pooblastilo v primeru, da pravna ali fizična oseba za udeležbo
na dražbi pooblasti drugo pravno ali fizično
osebo, pooblaščenci morajo pred pričetkom
dražbe predložiti pisno pooblastilo.
7. Drugi pogoji: nepremičnina se prodaja
v celoti po načelu videno-kupljeno. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (davek,
overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo in
drugo) nosi kupec.
Dražba je končana, ko voditelj dražbe
trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
8. Ustavitev postopka: Občina Apače si
pridržuje pravico, da z nobenim prijavljenim
ponudnikom ne sklene pogodbe oziroma
lahko komisija za vodenje in nadzor prodaje nepremičnin začeti postopek kadarkoli
brez odškodninske odgovornosti, do sklenitve pravnega posla ustavi.
8. Informacije o podrobnejših pogojih:
dodatne informacije o pogojih in predmetu
javne dražbe se lahko pridobijo na sedežu
Občine Apače vsak delovni dan, v času uradnih ur, pri Meliti Matis, tel. 02/569-85-54.
Ogled nepremičnine bo mogoč v sredo,
11. 1. 2012, od 14. do 17. ure, po predhodni najavi.
9. Pravila javne dražbe: javna dražba,
dražbena pravila in osnutek kupoprodajne
pogodbe so objavljeni na spletni strani Občine Apače, wwww.obcina-apace.si.
Občina Apače
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Razpisi delovnih mest
Št. 172/2011
Ob-5730/11
Na podlagi 53. člena Statuta Univerze
v Mariboru, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru razpisuje prosto delovno mesto
tajnika (m/ž) Pravne fakultete Univerze v Mariboru.
Za delovno mesto tajnika Pravne fakultete Univerze v Mariboru mora kandidat/kandidatka poleg zakonsko predpisanih pogojev
izpolnjevati še naslednje:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– zahtevana znanja: MS Windows, Word
in Office, uporaba spleta, poznavanje visokošolske zakonodaje, poznavanje študijskih
programov in smeri UM,
– strokovni izpit iz Zakona o splošnem
upravnem postopku (ZUP),
– aktivno znanje enega svetovnega jezika,
– 60 mesecev delovnih izkušenj s področja pravnih, ekonomskih in organizacijskih zadev, vodenje večjih organizacijskih
sistemov.
Pisne prijave z ustreznimi dokazili o izpolnjevanju pogojev in opisom dosedanjega
dela naj kandidati/kandidatke posredujejo
v osmih dneh po objavi na naslov: Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta, Mladinska
ulica 9, 2000 Maribor, s pripisom »Za razpis
tajnika PF – Ne odpiraj«.
Izbrani kandidat/ka bo imenovan/a za
mandatno dobo štirih let.
O izbiri bodo kandidati/kandidatke pisno
obveščeni najkasneje v roku 30 dni po imenovanju.
Pravna fakulteta Univerze v Mariboru
Ob-5740/11
Svet zavoda Osnovne šole Zbora odposlancev Kočevje, Trg zbora odposlancev 28,
1330 Kočevje, na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
–ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5,
36/08, 58/09, 64/09 in 65/09) razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/ka mora za imenovanje na
funkcijo ravnatelja/ice izpolnjevati splošne
pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08,
58/09, 64/09 in 65/09).
Kandidat/ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti
za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za
dobo 5 let.
Predvideni začetek dela je 16. 4. 2012.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev (dokazila o izobrazbi,
nazivu, opravljenem strokovnem izpitu,
opravljenem ravnateljskem izpitu, potrdilo
o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev), program
vodenja zavoda, opis dosedanjih delovnih
izkušenj v vzgoji in izobraževanju in kratek
življenjepis, pošljite v 15 dneh po objavi
razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne
šole Zbora odposlancev Kočevje, Trg Zbora odposlancev 28, 1330 Kočevje, s pripi-

som »Prijava za razpis ravnatelja/ice, Ne
odpiraj«.
Kandidati/ke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli/e v zakonitem roku.
Svet zavoda
OŠ Zbora odposlancev Kočevje
Ob-5793/11
Na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah, Zakona o delovnih razmerjih
ter Akta o ustanovitvi družbe Rudar Senovo
poslovanje z nepremičninami, gradnje, storitve in trgovina Senovo d.o.o., Nadzorni svet
družbe objavlja razpis za
direktorja (m/ž) družbe Rudar Senovo
d.o.o.
Kandidati morajo poleg splošnih zakonskih pogojev za zasedbo mesta direktor izpolnjevati tudi naslednje pogoje:
– da ima najmanj visokošolsko izobrazbo in tri leta delovnih izkušenj na področju
vodenja,
– da ima organizacijske sposobnosti,
– da obvlada angleški ali nemški jezik.
K prijavi morajo kandidati priložiti:
1. dokazila o izpolnjevanju pogojev:
– overjeno kopijo diplome,
– dokazila o najmanj triletnih vodstvenih
izkušnjah.
2. druga dokazila oziroma priloge:
– življenjepis,
– dokazila, da ni omejitev za imenovanje direktorja skladno z drugim odstavkom
255. člena ZGD-1,
– program razvoja družbe za celotno
mandatno obdobje.
Direktorja imenuje Nadzorni svet družbe
za dobo 4 let in je lahko ponovno imenovan.
Pisne prijave z dokazili in prilogami morajo prispeti na sedež družbe najpozneje
15 dni po objavi na naslov: Nadzorni svet
Rudar Senovo d.o.o., Cesta Kozjanskega
odreda 4, 8281 Senovo, s pripisom: »Ne
odpiraj – Razpis za direktorja družbe«.
Rudar Senovo d.o.o.
Št. 075/2011
Ob-5798/11
V skladu s 23. členom Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02,
79/06 – ZZZPB-F, 46/07 Odl. US: U-I-45/07,
Up-249/06-22, 103/07, 45/08 – Zarbit, v nadaljevanju ZDR), in Pravilnikom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Javni agenciji za tehnološki razvoj RS, z dne
31. 3. 2011, Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije, Dunajska 22, 1511
Ljubljana, objavlja prosta delovna mesta:
I. eno delovno mesto – višji svetovalec
I – področni svetovalec I – visoka izobrazba – VII/1
zaposlitev za določen čas enega leta
z možnostjo podaljšanja,
II. dve delovni mesti – svetovalec I –
področni svetovalec III – visoka izobrazba – VII/1
zaposlitev za določen čas šestih mesecev z možnostjo podaljšanja.
Besedilo razpisa je objavljeno na spletni
strani, www.tia.si.
Javna agencija
za tehnološki razvoj RS

Ob-5812/11
V skladu z ZOFVI, Svet zavoda UPI –
ljudske univerze Žalec razpisuje prosto delovno mesto
direktorja/ice UPI – ljudske univerze
Žalec.
Razpisni pogoji, ki jih morajo kandidati
obvezno izpolnjevati:
– najmanj visokošolska izobrazba;
– pedagoško-andragoška izobrazba;
– strokovni izpit;
– 5 let delovnih izkušenj, od tega najmanj
3 leta v izobraževanju odraslih;
– priložen program vodenja UPI – ljudske
univerze Žalec.
Kandidati morajo k prijavi priložiti dokazilo o tem, da niso bili pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti na pogojno
kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev
ter dokazilo o tem, da niso bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivega dejanja zoper
spolno nedotakljivost.
Izbrani kandidat/ka bo imenovan/a za
dobo 5 let, od 6. 4. 2012 dalje.
Kandidati vloge z dokazili o izpolnjevanju
pogojev, vključno z izpisom dejstev iz kazenske evidence, pošljejo v zaprti ovojnici
z oznako »Ne odpiraj – Prijava na razpis za
delovno mesto direktorja« na naslov: Svet
zavoda UPI Žalec, Ulica Ivanke Uranjek 6,
3310 Žalec v roku 15 dni od objave tega
razpisa. Vloga bo štela za pravočasno, če
bo zadnji dan roka s priporočeno pošiljko
oddana na pošto.
O izbiri bodo kandidati obveščeni v roku
4 mesecev od dneva objave razpisa.
Svet zavoda UPI –
ljudske univerze Žalec
Št. 110-159/2011/2
Ob-5816/11
Na podlagi drugega odstavka 10. člena
Zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07
– ZN-UPB3, 33/07 – ZSReg-B in 45/08)
ter skladno z Odredbo o številu in sedežih
notarskih mest (Uradni list RS, št. 40/94,
8/95, 16/97, 24/98, 117/05, 68/06, 7/07,
8/07, 69/08, 23/09 in 38/09), Ministrstvo za
pravosodje razpisuje:
– eno prosto notarsko mesto s sedežem na Jesenicah.
Razpisni pogoji:
Za notarja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje iz 8. člena Zakona o notariatu
(Uradni list RS, št. 2/07 – ZN-UPB3, 33/07
– ZSReg-B in 45/08, v nadaljevanju: ZN).
Uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki
moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni
in veljajo enakovredno za oba spola.
Prijava mora vsebovati:
1. dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti (2. točka prvega odstavka 8. člena
ZN),
2. opis praktičnih (delovnih) izkušenj in
dokazila, iz katerih je razvidno izpolnjevanje
pogoja iz 5. točke prvega odstavka 8. člena
ZN,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije (1. točka prvega odstavka 8. člena ZN) oziroma tuj
državljan (drugi odstavek 8. člena ZN),
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– je poslovno sposoben (2. točka prvega
odstavka 8. člena ZN),
– ima v Republiki Sloveniji pridobljen
strokovni naslov univerzitetni diplomirani
pravnik ali v Republiki Sloveniji nostrificirano
v tujini pridobljeno diplomo pravne fakultete,
z navedbo datuma izdane diplome ali nostrifikacije, ter navedbo institucije, ki jo je izdala
(3. točka prvega odstavka 8. člena ZN),
– je opravil pravniški državni izpit, z navedbo datuma opravljenega izpita (4. točka
prvega odstavka 8. člena ZN),
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja, zaradi katerega je moralno
nevreden za opravljanje notariata (6. točka
prvega odstavka 8. člena ZN),
– ima opremo in prostore, ki so potrebni
in primerni za opravljanje notariata (8. točka prvega odstavka 8. člena ZN), pri čemer morajo biti iz dokazila o izpolnjevanju
pogojev glede prostorov razvidni zemljiško
knjižni podatki, v primeru neskladja med
dejanskim in zemljiškoknjižnim stanjem pa
tudi vse predhodne listine, iz katerih bo razvidno, da je zadnjo pogodbo podpisala upravičena oseba,
– še ni dopolnil 64 let (9. točka prvega
odstavka 8. člena ZN),
4. izjavo, da lahko Ministrstvo za pravosodje za namen tega razpisnega postopka
pridobi podatke iz prve, druge, tretje, četrte,
pete in sedme alinee 3. točke iz uradnih
evidenc.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata, telefonsko številko, na kateri je dosegljiv, ter kratek življenjepis.
V primeru pisnega preizkusa usposobljenosti in/ali ustnega razgovora (10.a člen
ZN), bodo kandidati obveščeni pisno, ustno
ali/in preko elektronskega naslova.
Kandidati naj se v primeru prijave na
prosto notarsko mesto s sedežem na Jesenicah sklicujejo na številko 110-159/2011.
Izbrani kandidat bo na omenjeno notarsko
mesto lahko imenovan najprej z dnem 1. 4.
2012.
Pisne prijave na razpisano notarsko mesto sprejema Ministrstvo za pravosodje,
Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
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Druge objave
Št. 478-0073/2011

Ob-5791/11

Popravek
V javnem zbiranju ponudb za prodajo
nepremičnin, parc. št. 1451/2, k.o. 1823Dob in parc. št. 1452/0, k.o. 1823 – Dob,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 100/11,
dne 9. 12. 2011, se popravi prva alineja
1. točke navedene objave, tako, da se ta
glasi: »parc. št. 1451/2, dvorišče, v izmeri 25,00 m2 in gospodarsko poslopje,
v izmeri 25,00 m2, k.o. 1823 – Dob.
Občina Ivančna Gorica
Ob-5779/11
Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o., Arze
1 b, 6330 Piran (upravljavec), na podlagi
četrtega odstavka 2. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (ZSPDSLS) (Uradni list
RS, št. 86/10), objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo v najem prostora za postavitev
začasnih prodajnih tržničnih mest v Luciji
pri TPC-ju za leto 2012 – 10 prodajnih mest
z naslednjo namembnostjo:
– prodaja sadja, zelenjave in poljščin – 8
prodajnih mest,
– prodaja domačega kisa, olja, medu in
drugih produktov predelave kmetijskih pro
izvodov – 2 prodajni mesti.
Osnovni pogoji oddaje začasnih prodajnih mest so:
– cena najema za celotno obdobje
najema (od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012)
je 600,00 EUR (brez DDV);
– najemnik plača varščino za stojnico
v višini 100,00 EUR z namenom, da se prodajno mesto vrne v istem stanju kot je pridobljeno, upoštevajoč normalno obrabo,
– najemnik je v dogovorjenem času najema dolžan poslovati vsaj vsako soboto,
pod pogoji in v urniku, ki ga določi upravljavec v pogodbi. V primeru, da najemnik
ne spoštuje pogojev in urnika, se pogodba
lahko prekine,
– vsako kmetijsko gospodarstvo (oziroma pravna ali fizična oseba, ki se ukvarja
s prodajo blaga, ki je predmet tega razpisa) lahko zaprosi le za 1 prodajno mesto.
Kolikor bi ostala prosta prodajna mesta, se
lahko kmetijskemu gospodarstvu (oziroma
pravni ali fizični osebi, ki se ukvarja s prodajo blaga, ki je predmet tega razpisa), ki
že ima dodeljeno prodajno mesto, pod enakimi pogoji lahko dodeli še dodatno prodajno mesto.
– v primeru večjega povpraševanja glede
na število stojnic je dopustno združevanje
ponudnikov v okviru posamezne stojnice.
Merila za oblikovanje vrstnega reda prijavljenih ponudnikov, ki jih točkovno opredeli
upravljavec, so:
– ponudnik, ki ima sedež kmetijskega
gospodarstva v Občini Piran (50 točk),
– ponudnik, ki ima sedež kmetijskega gospodarstva izven občine Piran (30 točk),
– ponudnik, ki nima registrirane kmetijske dejavnosti in se ukvarja s prodajo sadja,
zelenjave in poljščin ali produktov predelave
kmetijskih proizvodov (20 točk),

– ponudnik je vsaj enkrat tedensko (glede na razpoložljivost prodajnih prostorov
v Piranu) pripravljen ponuditi svoje izdelke
tudi na tržnici v Piranu (10 točk),
V primeru, da bo ponudnikov več, kot je
razpoložljivih stojnic, bo ob enakem številu
doseženih točk o izboru najemnika odločal
žreb.
Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o. bo
obravnavalo le prijave z naslednjimi dokazili:
1. Dokazilo o vpisu v register kmetijskih
gospodarstev (KMG-MID).
2. Pri prodaji produktov predelave kmetijskih proizvodov, mora ponudnik predložiti
ustrezna dokazila, oziroma certifikat kakovosti.
3. Ponudniki, ki ne opravljajo kmetijske
dejavnosti so dolžni dostaviti dokazila, iz
katerih bo razvidno, da imajo registrirano
dejavnost prodaje sadja, zelenjave in poljščin ali prodajo produktov predelave kmetijskih proizvodov.
4. Dokazilo o plačilu 100,00 EUR varščine
za resnost ponudbe na naslov: Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o., Arze 1b, 6330 Piran,
transakcijski račun, št. 10100-0032414679,
pri Banki Koper d.d.
Ponudniki morajo svojo ponudbo z vsemi zahtevanimi dokazili poslati v zapečateni
ovojnici na naslov: Javno podjetje Okolje
Piran, d.o.o. Arze 1b, 6330 Piran, s pripisom
na ovojnici »prodajna mesta Lucija – Ne
odpiraj«.
Upoštevale se bodo samo tiste ponudbe,
ki bodo na sedež Javnega podjetja Okolje
Piran, d.o.o., Arze 1b, 6330 Piran, prispele
najkasneje do 30. 12. 2011, do 12. ure. Javno odpiranje ponudb se bo opravilo 30. 12.
2011, ob 12.30, v sejni sobi družbe.
Ponudniki so vezani na dano ponudbo
do 15. 1. 2012.
Ponudnike, ki imajo do Javnega podjetja
Okolje Piran, d.o.o. neporavnane obveznosti, v razpisu ne bomo upoštevali.
Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o. si pridržuje pravico, da na posameznih lokacijah
ne izbere nobenega od ponudnikov.
Lokacije stojnic se bodo izbranim ponudnikom oddale z žrebom. Dve stojnici (na
vsaki strani po ena stojnica) sta namenjeni
prodaji produktov predelave kmetijskih pro
izvodov.
Kolikor se katera od stojnic ne bo oddala, se lahko le-ta odda po poteku razpisa
in sicer po izklicni ceni prvemu ponudniku,
ki predloži ustrezno ponudbo. V primeru nezasedenosti stojnic, se lahko le-te oddajo
glede na podano vlogo, tudi za krajša obdobja. Mesečni najem stojnice v tem primeru znaša 90 EUR (brez DDV), tedenski pa
21 EUR (brez DDV).
Najemnina za prodajno mesto se poravna v treh obrokih in sicer:
– 30% ob podpisu pogodbe,
– 40% do 15. julija 2012,
– 30% do 30. septembra 2012.
Komisija bo najkasneje v roku 3 dni po
izteku roka za oddajo ponudb odločila o ponudbah in vse ponudnike obvestila o izbiri.
Morebitnim neizbranim ponudnikom se varščina vrne na pripisan račun v 15 dneh po

izbiri, izbranim ponudnikom pa se vračuna
v prvo najemnino.
Prepozno prispele ponudbe (nepravočasne ponudbe), ponudbe pod izklicno ceno in
ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh razpisnih pogojev, ne bodo upoštevane in bodo
izločene iz nadaljnjih postopkov.
Ponudbe, ki bodo prispele po roku za
oddajo ponudb bodo neodprte vrnjene ponudniku.
Izbranega ponudnika bomo z obvestilom
o izbiri pozvali na podpis pogodbe in plačilu
prvega obroka najemnine v roku 2 dni po
prejemu obvestila oziroma če ga ni možno
vročiti – od dneva izbire.
Plačilo najemnine je bistvena sestavina
pravnega posla.
Vse priloge in preostala razpisna dokumentacija vezana na razpis je objavljena na
spletni strani Javnega podjetja Okolje Piran,
d.o.o., www.okoljepiran.si.
Dodatne informacije lahko zainteresirani
ponudniki dobijo ob delavnikih, med 11. in
15. uro, na tel. 05/61-750-50 (Verica Vožič).
Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o.
Št. 546/11
Ob-5743/11
Občina Izola – Comune di Isola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, ki jo zastopa
župan mag. Igor Kolenc, (v nadaljevanju:
Občina), na podlagi Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Uradni list RS, št. 86/10),
Uredbe o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnostih (Uradni
list RS, št. 34/11) in Pravilnika o oddajanju nepremičnega premoženja v najem
(Uradne objave Občine Izola, št. 24/09 in
13/11), objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo nepremičnin
v lasti Občine Izola
I. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola Slovenija, matična številka:
5874190000, davčna številka: SI16510801,
tel. 05/660-01-07, faks: 05/660-01-10, e-pošta: posta.oizola@izola.si, v nadaljevanju
Občina.
II. Predmet oddaje
Predmet oddaje z javnim zbiranjem ponudb so naslednje nepremičnine:
1. Prodajno mesto »pod Belvederjem«
Predmet oddaje so posamezni deli javnih
površin območja Belvedere, v lasti Občine
Izola, s parc. številkami 394/1, 394/2, 395,
396/1 in 402, vse k. o. Izola, v skupni izmeri
do 300 m2.
Predmet razpisa je izvajanje dejavnosti
in storitev za izboljšanje ponudbe kopališča, organizacija dejavnosti, ki uporabnikom
kopališča zagotavljajo varno in nemoteno
rekreacijo v skladu z namembnostjo kopališča in predpisi, ter organizacija in izvajanje
gostinske dejavnosti v dopolnitev rekreacijske ponudbe.
Prodajno mesto se odda v najem za obdobje dveh let in sicer od 1. 5. 2012 do
30. 4. 2014. Izklicna cena letne najemnine
za prodajno mesto je 9.900,00 EUR.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
2. Objekt s pripadajočim dvoriščem na
»kopališču Svetilnik«
Predmet razpisa je oddaja:
– poslovne stavbe na kopališču Svetilnik,
parc. št 33/2, v skupni izmeri 317 m2 in
– dvorišča na kopališču Svetilnik, parc.
št. 33/1, v skupni izmeri 670 m2.
Nepremičnina, ki se oddaja v najem
v naravi predstavlja objekt, v izmeri 317 m2,
s pripadajočo teraso oziroma gostinskim vrtom, v izmeri 670 m2. Obstoječa namembnost objekta je gostinska. Objekt že nekaj
let ne obratuje. Objekt je potrebno prenoviti,
v preteklem letu je bila obnovljena streha.
Pri obnovi objekta se v nosilno konstrukcijo ne posega, prav tako se ne posega
v spremembe gabaritov objekta. V lokalu ni
nobenega premičnega inventarja, objekt je
najemnik dolžan opremiti in usposobiti za
obratovanje z lastnimi sredstvi.
Izklicna cena mesečne najemnine za najem prodajnega mesta je 2.919,00 EUR.
Prodajno mesto se odda v najem za določen
čas in sicer za obdobje petih let.
III. Pogoji najema
1. Splošni pogoji najema
Ponudnik mora v odprtem razpisnem roku
vplačati varščino v višini 10% izklicne cene
na naslov: Občina Izola, Sončno nabrežje 8,
6310 Izola, TRR št. 01240-0100006381,
s pripisom »vplačilo varščine« ter navesti
prodajno mesto, na katero se predmet ponudbe nanaša. Izbranemu ponudniku se bo
varščina poračunala z najemnino, ostalim
pa bo vrnjena v 30 dneh po opravljeni izbiri
na pripisan TRR ponudnika.
Najemnika bremenijo vsi stroški pridobivanja ustreznih dovoljenj za obratovanje in
poslovanje ter vse davčne dajatve. Izbrani
ponudnik nosi vse obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja, stroške uporabe
stavbnega zemljišča, stroške zavarovanj in
druge stroške, za katere se stranki dogovorita s pogodbo. Zavarovalne police, ki jih sklepa najemnik, se morajo vinkulirati v korist
občine. Nakup dodatne opreme in materiala,
ki so namenjeni izvajanju same dejavnosti oziroma uporabi prostorov s strani najemnika so strošek najemnika in v nobenem
primeru ne bremenijo občine. Najemnik je
dolžan sam pridobiti vsa ustrezna soglasja
in dovoljenja za opravljanje dejavnosti.
Najemnika se opozarja, da predstavljajo
nepremičnine in oprema, ki so predmet najema javno dobro, na katerem pridobi najemnik posebno pravico njegove uporabe, ki
pa ne sme prekomerno omejevati splošne
uporabe ostalih. Območje, ki je predmet oddaje, ni posebej varovano ali kako drugače
zaščiteno, zaradi česar občina ne odgovarja za nobeno morebitno škodo, nastalo na
premoženju najemnika. Prodajnega mesta,
ki ga je izbrani ponudnik pridobil v najem po
tem razpisu, ne sme oddajati v podnajem.
Nepremičnine se najemajo po načelu videno – najeto.
Izklicna cena posameznega prodajnega mesta pod točko II.1 je bila določena
na podlagi sklepa župana (št. 478-60/2011
z dne 15. 10. 2011). Izklicna cena prodajnega mesta pod točko II.2 je bila določena
skladno z opravljeno cenitvijo zapriseženega sodnega cenilca in izvedenca gradbene
stroke. V skladu z 2. točko 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni
list RS, št. 13/11 UPB-3, 18/11), DDV ni
obračunan.
Občina si pridržuje pravico, da na lokaciji ne izbere nobenega od ponudnikov
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in kadarkoli lahko ustavi postopek oddaje
nepremičnin in sklenitev pravnega posla,
pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški
v višini izkazanih stroškov (varščina).
2. Dodatni pogoji najema za prodajno
mesto na kopališču pod Belvederjem
Najemnik je dolžan na najeti javni površini zagotoviti izvedbo naslednjih storitev in
dejavnosti:
– oddajanje senčnikov in ležalnikov,
– vodnih športov (pedalini, sandolini…),
– zagotovitev kakovostne ponudbe pijač
vseh vrst, hladnih in toplih napitkov, vnaprej
pripravljenih pakiranih sendvičev, sladoledov ter drugih toplih in hladnih prigrizkov,
– postavitev kabin za preoblačenje,
– vzdrževanje javnih sanitarij,
– vsakodnevno čiščenje plaže in celotnega območja, ki je predmet najema;
– ponudba dodatnega programa in aktivnosti, po predhodni potrditvi občine.
Na najeti lokaciji je dovoljena postavitev
nezahtevnih in enostavnih objektov v primerih, ko gre za sanacijo in ureditev kopaliških,
sprehajalnih in športno rekreacijskih programov. Najemnik je pri postavitvi začasnega
nezahtevnega objekta (kiosk oziroma tipski
zabojnik, če je njegova tlorisna površina največ 20 m² in višina najvišje točke največ 3,5
m, merjeno od najnižje točke objekta, katerega streha je hkrati strop nad prostorom)
ter začasnega enostavnega objekta (odprti
sezonski gostinski vrt, to je posebej urejeno zemljišče kot del gostinskega obrata,
če je tlorisna površina zemljišča največ 50
m² in višina najvišje točke največ 4 m, merjeno od najnižje točke objekta) upoštevati
Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS,
št. 102/04) ter Uredbo o vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS, št. 37/08,
99/08) in pridobiti vsa potrebna soglasja
(kulturnovarstveno soglasje, gradbeno dovoljenje za nezahtevni objekt …) za postavitev objekta.
2.1. Način in rok plačila najemnine
Letna najemnina za prodajno mesto se poravna v 8 dneh po izstavitvi računa na transakcijski račun Občine Izola,
št. 01240-0100006381, ki se vodi pri Banki Slovenije. Plačilo najemnine v določenem roku je bistvena sestavina najemne
pogodbe, če najemnik ne poravna najemnine v določenem roku, se šteje pogodba za
razdrto.
Najemnina, določena v najemni pogodbi, se bo tekoče in redno zviševala skladno
s predpisi, brez sklepanja dodatkov k najemni pogodbi.
3. Dodatni pogoji najema za objekt na
»kopališču Svetilnik«
Najemnik je dolžan na najeti javni površini zagotoviti izvedbo dejavnosti v skladu z izdelanimi idejnimi zasnovami, ki sta podrobneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
Najemnik mora zagotoviti izvedbo ponudbe,
ki je kreativna, raznolika, pestra in primerna
specifičnim okusom gostov različnih ciljnih
skupin in cenovnih razredov, kakovostna in
primerna okolju, v katerem objekt deluje.
Poleg izvedbe osnovne gostinske dejavnosti je v objektu najemnik dolžan zagotoviti
prostor za prvo pomoč skladno z izdelanim
idejnim načrtom.
Najemnik je dolžan omogočiti nemoteno izvajanje prireditev in drugih dovoljenih
aktivnosti na javni površini na področju kopališča »Svetilnik«. V času prireditve – filmskega festivala Kino otok je najemnik dolžan
omogočiti organizatorjem prireditve soupo-
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rabo najetih prostorov (zunanjih površin),
omogočiti nemoteno izvedbo festivala »projekcije video na plaži« ter v času petdnevne
prireditve za potrebe prehranjevanja prostovoljcev, ki sodelujejo na festivalu, oblikovati
primerno ter zmerno ceno obroka.
Stroške, ki bodo nastali do pridobitve
potrebnih dovoljenj prevzame najemnik in
občina ne prevzema nikakršnih odgovornosti za njihov nastanek.
3.1 Vlaganja:
– Objekt je že nekaj časa zaprt in ne
obratuje. Potrebno je sanirati ter urediti
objekt tako, da bo lahko nemoteno funkcioniral za predvidene programe.
– V poslovnem načrtu rabe objekta je
dolžan najemnik precizno in opredeljeno določiti tudi: višino (zneske) vlaganj v poslovni
prostor ter določiti rok izvedbe vlaganj.
– Vrsta in okvirna ocena višine vlaganj je
razvidna iz projektantskega opisa in predračuna gradbeno obrtniških del, ki je priloga
razpisni dokumentaciji. Nabava gostinske in
druge opreme ni zajeta in jo mora ponudnik
prikazati ločeno po funkcionalnih sklopih.
– Na podlagi ocene potrebnih vlaganj
v poslovni prostor se ugotovi potrebna višina investicijskih vlaganj potrebnih za usposobitev objekta.
– Višina investicijskih vlaganj se poračunava v sklopu najemnine.
– Predračun za investicijska vlaganja
mora biti potrjen s strani občine, ravno tako
mora biti občini omogočeno, da skozi izvedbo del sproti spremlja izpolnitev teh obveznosti.
– Investicijska vlaganja morajo biti izvedena s skrbnostjo dobrega gospodarja.
– V primeru, da najemnikova vlaganja
presežejo dogovorjeni obseg potrebnih vlaganj, se navedeni višek vloženih sredstev
praviloma šteje kot nepovratni vložek v breme najemnika.
3.2 Najemnina:
– Najemnina je določena v neto znesku
in jo je najemnik dolžan plačevati občini za
vsak tekoči mesec veljavnosti pogodbe.
– Najemnina za najem objekta s pripadajočim dvoriščem – teraso se poračunava
z investicijskimi vlaganji.
– Poleg (dodatno) neto določeni najemnini, bo dolžan najemnik plačevati občini
tudi vse davke, prispevke in druge javne
dajatve, ki se obračunavajo v skladu z veljavnimi predpisi.
– Najemnina, določena v najemni pogodbi, se bo tekoče in redno zviševala skladno
s predpisi, brez sklepanja dodatkov k najemni pogodbi.
IV. Vsebina ponudbe
Da se bo ponudba štela za popolno in jo
bo Komisija obravnavala, mora biti ponudba v vsebini oziroma obliki in s prilogami,
kot sledi:
1. Dokumentacija in listine v skladu z javnim razpisom
– ponudba in priloge ponudbe morajo biti
v vsebini oziroma izpolnjene v skladu z Javnim razpisom, v originalu in na vsaki strani
žigosane in parafirane s strani zakonitega
zastopnika ponudnika, z vsemi dokazili in
prilogami v skladu z javnim razpisom,
2. Ponudba:
– ponudba obrazec je priloga javnega
razpisa in mora biti izpolnjena kot to določa
javni razpis
3. Soglasje glede najemne pogodbe
– predloga najemne pogodbe mora biti
na zadnji strani parafiran, s čimer ponudnik
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potrjuje, da soglaša s predlagano vsebino
najemne pogodbe in da jo bo podpisal v petnajstih dneh po pozivu in v obliki notarskega
zapisa.
4. Dokazila o pravnem statusu ponudnika:
– za pravne osebe: izpisek iz sodnega
registra, v katerem je ponudnik vpisan, ki
ni starejši od 15 dni glede na dan oddaje
ponudbe;
– za samostojne podjetnike posameznike: izpisek iz uradne evidence, v katerem
je ponudnik vpisan, ki ni starejši od 15 dni
glede na dan oddaje ponudbe.
5. Potrdilo Davčnega urada Republike
Slovenije o plačanih davkih in prispevkih, ki
ni starejše od 15 dni glede na dan oddaje
ponudbe.
6. Dokazilo o finančni sposobnosti (za
nepremičnino pod točko II.2):
– za pravne osebe. BON 1 (ali BON 1/P)
s podatki in kazalniki za leto 2010,
– za samostojne podjetnike posameznike: BON 1/SP in kazalniki za leto 2010.
7. Izjava o poravnanih obveznostih do
Občine Izola:
– vključujoč obveznosti iz naslova do
posrednih proračunskih uporabnikov, obveznosti iz naslova najemnih pogodb za poslovne prostore in stanovanja v lasti Občine
Izola ter obveznosti iz naslova nadomestil
za stavbno zemljišče – priloga.
8. Izjavo o sprejemanju razpisnih pogojev – priloga.
9. Poslovni načrt rabe objekta:
– vlaganja (višina, vrsta in terminski načrt
izvedbe).
10. Program in koncept izvajanja dejavnosti.
11. Dokazilo o plačani varščini za resnost
ponudbe:
– dokazilo, da je ponudnik vplačal varščino v višini 10% izhodiščne najemnine.
V. Oddaja ponudbe
Prijava na javni razpis mora biti izdelana
izključno na obrazcih, ki so sestavni del tega
razpisa. Ponudba mora biti izdelana v slovenskem jeziku, vsebovati mora izpolnjen
obrazec prijave z vsemi zahtevanimi podatki
in dokazili.
Predlagatelji morajo ponudbo oddati po
pošti kot priporočeno pošiljko najpozneje
do 16. 1. 2012 (datum poštnega žiga) na
naslov Občina Izola, Sončno nabrežje 8,
6310 Izola, ali osebno, v sprejemno pisarno Občine Izola, Sončno nabrežje 8, 6310
Izola. Ponudbe morajo biti v zaprti ovojnici
z oznako »Javno zbiranje ponudb »Svetilnik, Belvedere« – Ne odpiraj«. Na hrbtni
strani ovojnice mora biti naveden naziv in
naslov ponudnika.
Nepravočasne in nepravilno označene
ponudbe bodo izločene in po končanem postopku odpiranja ponudb neodprte vrnjene
ponudniku. Ponudbe, ki bodo nižje od ponudbene cene, ali bodo prispele po preteku
razpisnega roka, ali pa bodo v nasprotju
s pogoji razpisa, ter ponudbe, za katere ne
bo vplačana varščina, ne bodo upoštevane. Ravno tako ne bodo upoštevane prijave
ponudnikov, ki imajo do Občine Izola neporavnane obveznosti. Ponudbe morajo biti
veljavne najmanj 3 mesece od dneva oddaje ponudbe. Ponudnik sme oddano ponudbo
spremeniti/in ali dopolniti do poteka roka za
oddajo ponudb.
VI. Odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb bo javno. Prispele ponudbe bo obravnavala Komisija za oddajo
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nepremičnega premoženja v najem, imenovana s sklepom župana št. 011-4/2011.
Javno odpiranje ponudb se bo opravilo
dne 18. 1. 2011 od 16. ure dalje, v sejni
sobi Občine Izola, Sončno nabrežje 8, 6310
Izola. Ponudbe se bodo odpirale po vrstnem
redu, po katerem so bile predložene. Na
odpiranju ponudb bo Komisija ugotavljala
popolnost ponudb glede na zahtevana dokazila. Nepravočasnih ponudb, ponudb pod
izklicno ceno, prijav ponudnikov, ki imajo do
Občine Izola neporavnane obveznosti ter
ponudb, ki ne vsebujejo bistvenih elementov
ponudbe (obrazec ponudbe, izjave ponudnika, poslovni načrt, parafirana pogodba, program in koncept izvedbe dejavnosti, plačana
varščina), Komisija ne bo upoštevala. Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih ponudb,
bodo pozvani k dopolnitvi, če ponudba vsebuje vse bistvene elemente ponudbe (obrazec ponudbe, parafirana pogodba, izjave
ponudnika, poslovni načrt, program in koncept izvedbe dejavnosti, plačana varščina),
ima pa pomanjkljivo dokumentacijo (dokazila o pravnem statusu ponudnika, dokazilo
o finančni sposobnosti). Rok za dopolnitev
take ponudbe je 5 dni od dneva prejema
poziva za dopolnitev. Če pozvani ponudnik
svoje ponudbe ne bo dopolnil v postavljenem roku, Komisija te ponudbe v nadaljevanju postopka ne bo upoštevala.
VII. Merila za ocenitev ponudb
Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– ponujena letna najemnina za predmet
oddaje,
– ponudba na prodajnem mestu,
– koncept ponudnika.
Merila točkovanja za sestavo prednostnega seznama ponudnikov:
Merila

Možne točke

1

Višina ponujene najemnine

do 40

2

Ponudba dejavnosti na prodajnem mestu (vsaka dejavnost
6 točk, maks 30 točk)

do 30

3

Koncept ponudnika

do 30

Skupaj

100
Za najugodnejšega ponudnika bo izbran
ponudnik, ki bo izpolnil vse razpisne pogoje
in dosegel najvišje število točk. V primeru,
če bi dva ali več ponudnikov dosegla enako
najvišje število točk, Komisija pozove ponudnike k dopolnitvi ponudb ali z njimi opravi
pogajanja. Po zaključku postopka Komisija predlaga županu končno odločitev.
Merila so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
VIII. Postopek po odpiranju ponudb
Pristojni organ po prejemu zapisnika komisije izda sklep o izboru najemnika, ki ga
vroči vsem ponudnikom. Ponudniki bodo
s sklepom o izbiri obveščeni najkasneje
v roku 30 dni po poteku roka za oddajo
ponudb.
Na podlagi sklepa o izbiri bo dolžan izbrani ponudnik v roku 15 dni od dneva poziva
skleniti najemno pogodbo. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe v navedenem roku,
občina rok za sklenitev pogodbe podaljša za
15 dni. Če izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe niti v podaljšanem roku, se šteje, da
je odstopil od namere za sklenitev pravnega
posla in se vplačana varščina zadrži, občina
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pa lahko k podpisu pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika.
IX. Drugi pogoji javnega razpisa
Občina si pridržuje pravico, da, ne glede na ostala določila javnega razpisa, brez
katerih koli posledic zase in/ali za kogarkoli
v okviru katerega pooblastil nastopajo:
– kadarkoli ustavi in zaključi postopek po
Javnem razpisu,
– kot najugodnejšega ponudnika po javnem razpisu ne izbere nobenega od ponudnikov (vključno ne: tistega, ki je ponudil
najvišjo najemnino za nepremičnine oziroma tistega, ki je dosegel najvišje število točk
pri izpolnjevanju meril za najugodnejšega
ponudnika),
– po prejemu ponudb z izbranimi ponudniki izvede dodatna pogajanja,
– kadarkoli popravi in/ali dopolni predlog
najemne pogodbe v prilogi javnega razpisa in posledično ta popravljen/ali dopolnjen predlog najemne pogodbe postane priloga javnega razpisa, namesto prejšnjega,
– na lokaciji ne izbere nobenega od ponudnikov in kadarkoli lahko ustavi postopek
oddaje nepremičnin in sklenitev pravnega
posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo
stroški v višini izkazanih stroškov (varščina).
Vsak ponudnik vlaga ponudbo po javnem
razpisu izključno na lastno tveganje in na
lastne stroške. Vsak ponudnik lahko predloži
le eno ponudbo za najem posamezne nepremičnine. V primeru, če bi en ponudnik predložil več ponudb za najem posamezne nepremičnine, Komisija ne bo upoštevala nobene.
Če v postopku javnega zbiranja ponudb ni
bila dosežena vsaj izklicna cena posameznega prodajnega mesta, je javno zbiranje ponudb neuspešno. O neuspelem javnem zbiranju ponudb se obvesti ponudnike v osmih
dneh od obravnavanja prispelih ponudb.
X. Ogled nepremičnin, ki so predmet najema: predmet najema si je mogoče ogledati
po predhodnem dogovoru z Uradom za gospodarske javne službe, gospodarstvo, turizem in promet. Vse podrobnejše informacije
z zvezi z ogledom se lahko naslovi na elektronski naslov: irena.zavrtanik@izola.si.
XI. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je od dneva objave do izteka roka za oddajo ponudb dosegljiva na spletni strani Občine Izola, www.
izola.si, zainteresirani ponudniki pa jo lahko
v času uradnih ur prevzamejo tudi v pisarni Občine Izola št. 16, Sončno nabrežje 8,
6310 Izola. Razpisna dokumentacija je brezplačna.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
dobijo zainteresirani v času uradnih ur po
tel. 05/660-01-03 ali po el. pošti na: irena.zavrtanik@izola.si.
Občina Izola – Comune di Isola
Št. 354-00014/2010-20
Ob-5752/11
Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna,
na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju državne in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) ter Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin
in občin (Uradni list RS, št. 34/2011) objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nezazidanih stavbnih
zemljišč znotraj Lokacijskega načrta
Zora za individualno stanovanjsko
gradnjo z obveznostjo komunalne
ureditve za Lokacijski načrt Zora v
Dobrni
1. Ime in sedež: Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna.

Št.

2. Predmet prodaje: nezazidana stavbna
zemljišča v lasti Občine Dobrna, se nahajajo
znotraj lokacijskega načrta stanovanjske pozidave za območje Zora, v k.o. 1056 - Dobrna, na katerih je, v skladu z Lokacijskim načrtom, ki je bil izdelan s strani projektivnega
podjetja Igre d.o.o. iz Maribora, pod številko
projekta U368, ter objavljen v Odloku o občinskem lokacijskem načrtu stanovanjske
pozidave za območje Zora (Uradni list RS,
št. 35/07), predvidena gradnja individualnih
stanovanjskih objektov v novi stanovanjski
soseski Zora na Dobrni.
Lokacijski načrt Zora se nahaja v mirnem predelu Dobrne, na SV delu naselja
Dobrna, ob cesti Dobrna–Klanc. Na jugu
lokacijski načrt meji na kompleks Zdravilišča Dobrna. Lokacijski kompleks Zora je
delno komunalno opremljen. Komunalna
oprema zemljišč za Lokacijski načrt Zora
je obveznost lastnikov gradbenih parcel, ki
je v osnovi določena z Odlokom o občinskem lokacijskem načrtu stanovanjske pozidave za območje Zora, (Uradni list RS,
št. 35/07). Skladno z navedenim odlokom
se zemljišča komunalno opremijo, zakar je
Občina Dobrna že pridobila PGD in PZI,
Komunalna infrastruktura LN Zora«, št. 6K
10252, skladno s projektom proj. podjetja
IEI d.o.o., Maribor, marec 2011, gradbeno
dovoljenje za komunalno opremo zemljišč
LN Zora je v fazi pridobivanja.
Zaradi zagotavljanja kompleksnosti, racionalnosti in ekonomičnosti gradnje stanovanjskih objektov ter potrebne komunalne
infrastrukture in opreme za LN Zora, se
kompleks LN Zora obravnava kot celota, kar
pomeni, da se obveznosti glede komunalne
ureditve ter ostale obveznosti za realizacijo
LN Zora nanašajo tudi na zemljišča znotraj
LN Zora, ki so v zasebni lasti.
Občina Dobrna bo na podlagi idejnih rešitev na pobudo kupca izdelala spremembe in
dopolnitve Lokacijskega načrta v namembnost stanovanjsko-apartmajskega naselja
oziroma za izgradnjo apartmajev.
Predmet prodaje so naslednja nezazidana stavbna zemljišča v lasti Občine Dobrna, in sicer parc. št.: 1826/23, ID 1065112,
velikosti 1206 m2, parc. št. 1826/21,
ID 225605, v velikosti 764 m2, parc.
št. 1826/20, ID 5095559, v velikosti 773 m2,
parc. št. 1826/19, ID 896933, v velikosti
649 m2, parc. št. 1826/17, ID 1568243,
v velikosti 727 m2, parc. št. 1826/15,
ID 1065111, v velikosti 708 m2, parc.
št. 1826/14, ID 57627, v velikosti 645 m2,
parc. št. 1826/13, ID 729207, v velikosti
552 m2, parc. št. 1826/12, ID 1233096,
v velikosti 581 m2, parc. št. 1826/16,
ID 2744736, v velikosti 860 m2, parc.
št. 1813/10, ID 1568242, v velikosti 931 m2,
parc. št. 1813/12, ID 2408522, v velikosti
168 m2, parc. št. 1813/14, ID 4759666,
v velikosti 1008 m2, parc. št. 1813/13, ID
3752212, v velikosti 1207 m2, vse k.o. 1056
– Dobrna, v skupni velikosti 10.779 m2,
z obveznostjo kupca kompletno komunalno
opremiti zemljišča za Lokacijski načrt Zora
na lastne stroške, skladno s projektom
PGD »Komunalna infrastruktura LN Zora«,
št. 6K 10252, ki ga je izdelalo podjetje IEI,
d.o.o., Maribor, marec 2011, ter skladno
z LN Zora (Odlok o občinskem lokacijskem
načrtu stanovanjske pozidave za območje
Zora, Uradni list RS, št. 35/07).
3. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
javnega zbiranja ponudb: prodaja navedenih nepremičnin.
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Ponudnik mora ponudbi za nakup navedenih nepremičnin priložiti potrdilo o vplačani varščini v višini 10% ponujene cene.
4. Ponudba za nakup nepremičnin mora
vsebovati:
– ime in priimek oziroma firmo kupca, ter
naslov stalnega prebivališča oziroma sedež
ponudnika;
– navedbo nepremičnin, ki se kupujejo
kot celota;
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
izhodiščne;
– dokazilo o plačani varščini, s priloženo
celotno številko računa za primer vračila
varščine;
– kopijo osebnega dokumenta in kopijo
davčne številke (fizične osebe);
– priglasitveni list (samostojni podjetniki
posamezniki) oziroma sklep o vpisu v poslovni register;
– izpis iz sodnega registra, ne starejši od
3 mesecev (pravne osebe);
– pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu;
– izjava o sprejemanju pogojev javne
ponudbe;
– izjavo o vezanosti na ponudbo do
31. 3. 2012.
5. Najnižja ponudbena cena za nepremičnine, ki so predmet prodaje pod točko 2,
znaša 35,00 €/m2, kar za 10.779 m2 znese skupaj 377.265,00 €, brez 20% DDV, ki
ga plača kupec. Nepremičnine se prodajajo
v paketu kot celota.
6. Merilo za izbiro ponudnika je najvišja
ponujena cena.
7. Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe:
a) nakup po načelu vidno – kupljeno;
b) na razpisu lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki plačajo varščino v višini 10% izhodiščne cene v višini
37.726,50 €, na transakcijski račun Občine
Dobrna, št. 01355-0100003171. 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
8 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 8 dni od izstavitve računa – plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina pravnega
posla. Ob plačilu kupnine bo kupec prodajalki Občini Dobrna poravnal tudi strošek projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja,
stroške služnostnih pravic in stavbne pravice ter strošek gradbenega dovoljenja.
f) če kupec v določenem roku ne podpiše
pogodbe, varščina zapade v korist Občine
Dobrna in velja, da je kupec odstopil od
pogodbe.
8. Objava javne ponudbe ne zavezuje
prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil kupoprodajno pogodbo za
nepremičnine, ki so predmet prodaje po tem
razpisu. Prodajalec lahko ustavi postopek
prodaje do sklenitve pravnega posla.
9. Ponudba bo štela za pravočasno, če
bo prispela najkasneje do 11. 1. 2012, do
12. ure, na naslov: Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna. Na zaprti kuverti mora
biti pod naslovom občine vidno navedeno
»Ponudba za nakup nepremičnin v lasti
Občine Dobrna – nezazidana stavbna ze-
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mljišča v lasti Občine Dobrna znotraj LN
ZORA v Dobrni – Ne odpiraj!«. Na hrbtni
strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja.
10. Ponudniki so vezani na oddano ponudbo.
11. Prispele ponudbe bo odprla in ocenila komisija v osmih 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 ponujene kupnine. Najugodnejši bo ponudnik
z najvišjo ponujeno ceno.
V primeru, da je podanih več ponudb
z enako najvišjo ponudbeno ceno, se lahko
izvede pogajanje, na katerega se povabi
vse ponudnike z enako najvišjo ponudbeno
ceno.
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. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu stanovanjske pozidave za območje Zora,
(Uradni list RS, št. 35/07) in Projekt »Komunalna infrastruktura LN Zora«, PGD, št. 6K
10252, IEI Maribor, marec 2011, sta na vpogled na sedežu Občine Dobrna, po predhodni najavi.
15. Za morebitne podrobnejše podatke v zvezi z izvedbo javnega zbiranja
ponudb se obrnite na Matejo Smrečnik,
tel. 03/780-10-50 ali 03/780-10-53, e-pošta:
mateja.smrecnik@dobrna.si.
Občina Dobrna
Št. 478-003/2011-8
Ob-5753/11
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 in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 34/11) in sklepa Občinskega sveta Občine Dobrna, z dne 16. 12.
2010, Občina Dobrna objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Organizator javnega zbiranja ponudb:
Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna.
2. Predmet prodaje
Etažni deli v lastništvu Občine Dobrna, ki
se nahajajo v objektu Vile Zora – Dobrna 58,
etažni deli v lastništvu Občine Dobrna, ki
se nahajajo v gospodarskem poslopju pri
objektu Vila Zora – Dobrna 58/a in pripadajoč sorazmerni del funkcionalnega zemljišča, parc. št. 1787/1, ID 2783386, k.o. 1056
– Dobrna.
Vila Zora z gospodarskim objektom se
nahaja 1 km severno od Dobrne. Dostop do
Vile je z asfaltirane javne ceste Dobrna –
Klanc, nato pa po utrjenem makadamskem
priključku.
Etažna lastnina na objektu Dobrna 58
(Vila Zora) in objektu 58/a (gospodarsko
poslopje Vile Zora) je bila v letu 2009 vzpostavljena ter vpisana v zemljiško knjigo.
V objektu se nahajajo tri stanovanja, od tega
sta dve stanovanji v lastništvu Občine Dobrna, eno stanovanje se nahaja v pritličju, eno
stanovanje pa v prvem nadstropju. V objektu Vile Zora se nahaja še eno stanovanje, ki
je v zasebnem lastništvu. Objekt Vile Zora

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

(Dobrna 58), je pretežnem delu lesen in zaščiten kot kulturni spomenik.
2.1. Etažni deli v lastništvu Občine Dobrna, ki se nahajajo v objektu Dobrna 58 (Vila
Zora), ID stavbe 49, in sicer:
– stanovanje št. 1, 1056-49-1, stanovanje
v pritličju, neto tlorisne površine 81,00 m2;
– stanovanje št. 3, 1056-49-3, neto tlorisne površine 110,64 m2,
– nestanovanjska raba, št. 4, 1056-49-4,
neto tlorisne površine 113,33 m2.
2.2. Etažni deli v lastništvu Občine Dobrna, ki se nahajajo v objektu Dobrna 58/a
(gospodarsko poslopje in drvarnice pri Vili
Zora), ID stavbe 49, in sicer:
– št. 1, 1056-51-1, nestanovanjska raba,
neto tlorisne površine 18,80 m2;
– št. 2, 1056-51-2, nestanovanjska raba,
neto tlorisne površine 7,80 m2;
– št. 3, 1056-51-3, nestanovanjska raba,
neto tlorisne površine 63,11 m2;
– št. 4, 1056-51-4, nestanovanjska raba,
neto tlorisne površine 7,81 m2;
– št. 6, 1056-51-6, nestanovanjska raba,
neto tlorisne površine 82,53 m2.
Objektoma pripada tudi sorazmerni delež lastništva zemljišča parc. št. 1787/1,
k.o. 1056-Dobrna (ID 2783386), v izmeri
1076 m2.
Nepremičnine v lasti Občine Dobrna pod
številko 2.1. in 2.2. se prodajajo kot celota.
3. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
javnega zbiranja ponudb: prodaja navedenih nepremičnin.
Ponudnik mora ponudbi za nakup na
vedenih nepremičnin priložiti potrdilo
o vplačani varščini v višini 10% ponujene
cene.
V ceno nepremičnin pod 2.1. in 2.2. ni
vključen 2% davek na promet nepremičnin,
ki ga plača prodajalka.
4. Ponudba za nakup nepremičnin mora
vsebovati:
– ime in priimek oziroma firmo kupca, ter
naslov stalnega prebivališča oziroma sedež
ponudnika;
– navedbo nepremičnin, ki se kupujejo
kot celota;
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
izhodiščne;
– dokazilo o plačani varščini, s priloženo
celotno številko računa za primer vračila
varščine;
– kopijo osebnega dokumenta in kopijo
davčne številke (fizične osebe);
– priglasitveni list (samostojni podjetniki
posamezniki) oziroma sklep o vpisu v poslovni register;
– izpis iz sodnega registra, ne starejši od
3 mesecev (pravne osebe);
– pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu;
– izjava o sprejemanju pogojev javne
ponudbe;
– izjavo o vezanosti na ponudbo do
31. 3. 2012.
5.) Najnižja ponudbena cena za nepremičnine, ki so predmet prodaje pod točko 2.1. in pod točko 2.2., znaša skupaj
188.000,00 €. Nepremičnine se prodajajo
v paketu kot celota.
6. Merilo za izbiro ponudnika je najvišja
ponujena cena.
7. Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe:
a) nakup po načelu vidno-kupljeno;
b) na razpisu lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe, ki plačajo varščino v višini
10% ponujene cene na transakcijski račun

Občine Dobrna, št. 01355-0100003171. 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
8 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 8 dni od izstavitve računa – plačilo
kupnine v roku je bistvena sestavina pravnega posla;
f) če kupec v določenem roku ne podpiše
pogodbe, varščina zapade v korist Občine
Dobrna in velja, da je kupec odstopil od
pogodbe.
8. Objava javne ponudbe ne zavezuje
prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil kupoprodajno pogodbo za
nepremičnine, ki so predmet prodaje po tem
razpisu. Prodajalec lahko ustavi postopek
prodaje do sklenitve pravnega posla.
9.) Ponudba bo štela za pravočasno, če
bo prispela najkasneje do 11. 1. 2012 do
12. ure, na naslov: Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna. Na zaprti kuverti mora
biti pod naslovom občine vidno navedeno
»Ponudba za nakup nepremičnin v lasti Občine Dobrna – etažni deli v objektu Vila Zora
s pripadajočim sorazmernim delom funkcionalnega zemljišča in etažni deli v gospodarskem poslopju – Ne odpiraj!« Na hrbtni
strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja.
10. Ponudniki so vezani na oddano ponudbo.
11. Prispele ponudbe bo odprla in ocenila komisija v osmih 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 ponujene kupnine. Najugodnejši bo ponudnik
z najvišjo ponujeno ceno.
V primeru, da je podanih več ponudb
z enako najvišjo ponudbeno ceno, se lahko
izvede pogajanje, na katerega se povabi
vse ponudnike z enako najvišjo ponudbeno
ceno.
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 Matejo Smrečnik,
tel. 03/780-10-50 ali 03/780-10-53, e-pošta:
mateja.smrecnik@dobrna.si.
Občina Dobrna
Ob-5792/11
Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, Pivka, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list
RS, št. 14/07 in 86/10), Uredbe o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09, 100/09
in 49/10) Letnega programa prodaje občinskega stvarnega in finančnega premoženja
za leto 2011 in Posamičnega programa ravnanja stvarnega premoženja, Občina Pivka
z dne 22. 3. 2011 objavlja

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
javno zbiranje ponudb
za prodajo stvarnega premoženja
last Občine Pivka
1. Ime in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Občina Pivka, Kolodvorska
cesta 5, 6257 Pivka, tel. 05/721-01-00, faks:
05/721-01-02.
2. Opis predmeta prodaje:
2.1. Stanovanje in klet št. 10, v izmeri 46,27 m2, Dolnja Košana 9, 6256 Košana,
parc. št. 5592/6, k.o. Košana,
2.2. Stanovanje in klet št. 13, v izmeri 57,96 m2, Dolnja Košana 7, 6256 Košana,
parc. št. 5589/4, k.o. Košana,
2.3. Stanovanje in klet št. 10, v izmeri 36,59 m2, Dolnja Košana 8, 6256 Košana,
parc. št. 5592/2 in 5594/2, k.o. Košana,
2.4. Stanovanje in shramba št. 1, v izmeri 62,04 m2, Vilharjeva ulica 21, 6257 Pivka,
parc. št. 1206/11, k.o. Petelinje,
2.5. Stanovanje in shramba št. 1, v izmeri 93,40 m2, Pod Kerinom 1, 6257 Pivka,
parc. št. 4003/5, k.o. Radohova vas,
2.6. Stanovanje in shramba št. 2, v izmeri 97,25 m2, Pod Kerinom 1, 6257 Pivka,
parc. št. 4003/5, k.o. Radohova vas,
2.7. Stanovanje in shramba št. 3, v izmeri 82,30 m2, Pod Kerinom 1, 6257 Pivka,
parc. št. 4003/5, k.o. Radohova vas,
2.8. Stanovanje in shramba št. 4, v izmeri 80,00 m2, Pod Kerinom 1, 6257 Pivka,
parc. št. 4003/5, k.o. Radohova vas,
2.9. Stanovanje in shramba št. 19, v izmeri 80,62 m2, Vilharjeva ulica 11, 6257 Pivka, parc. št. 1206/12, k.o. Petelinje,
2.10. Stanovanje in shramba št. 21, v izmeri 31,75 m2, Vilharjeva ulica 19, 6257 Pivka, parc. št. 1206/13, k.o. Petelinje.
Nepremičnine so proste vseh bremen.
Pravno stanje nepremičnine pod točko 2.3,
2.5, 2.6, 2.7 in 2.8 je neurejeno. Etažna lastnina za stavbo, v kateri se nahajajo stanovanja, ki so predmet tega javnega zbiranja
ponudb, ni vzpostavljena.
3. Nepremičnine se prodajo po načelu
videno – kupljeno in kupec nima pravice
uveljavljati na nepremičnini kasnejših reklamacij. Kupec kupuje nepremičnine v stanju,
kakršno je in ne more uveljavljati večjih pravic, kot jih je imel lastnik.
4. Vrsta pravnega posla: z uspelim ponudnikom se sklene prodajna pogodba najkasneje v roku 15 dni od poziva k sklenitvi
pogodbe. Če izbrani ponudnik v tem roku
ne sklene pogodbe, se šteje, da je odstopil
od nakupa, prodajalec pa zadrži njegovo
kavcijo.
5. Izklicne cene za nepremičnine, ki
so predmet prodaje:
5.1 Stanovanje in klet št. 10, v izmeri 46,27 m2 Dolnja Košana 9, 6256 Košana,
znaša 36.100 EUR,
5.2. Stanovanje in klet št. 13, v izmeri 57,96 m2 Dolnja Košana 7, 6256 Košana,
znaša 44.650 EUR,
5.3. Stanovanje in klet št. 10, v izmeri 36,59 m2 Dolnja Košana 8, 6256 Košana,
znaša 30.400 EUR,
5.4. Stanovanje in shramba št. 1, v izmeri 62,04 m2 Vilharjeva ulica 21, 6257 Pivka,
znaša 52.250 EUR,
5.5. Stanovanje in shramba št. 1, v izmeri 93,40 m2 Pod Kerinom 1, 6257 Pivka,
znaša 61.845 EUR,
5.6. Stanovanje in shramba št. 2, v izmeri 97,25 m2 Pod Kerinom 1, 6257 Pivka,
znaša 64.505 EUR,
5.7. Stanovanje in shramba št. 3, v izmeri 82,30 m2 Pod Kerinom 1, 6257 Pivka,
znaša 54.720 EUR,
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5.8. Stanovanje in shramba št. 4, v izmeri 80,00 m2 Pod Kerinom 1, 6257 Pivka,
znaša 54.720 EUR,
5.9. Stanovanje in shramba št. 19, v izmeri 80,62 m2 Vilharjeva ulica 11, 6257 Pivka, znaša 68.400 EUR,
5. 10. Stanovanje in shramba št. 21, v izmeri 31,75 m2 Vilharjeva ulica 19, 6257 Pivka, znaša 28.500 EUR.
Prodajalec je dolžan plačati predpisane
davčne dajatve na promet nepremičnin in
stroške notarske overitve te pogodbe, vse
ostale stroške (stroške prenosa lastninske
pravice, itd.) plača kupec.
6. Rok za plačilo kupnine (zmanjšano
za vplačano varščino) je 8 dni po podpisu
prodajne pogodbe oziroma od izstavitve računa, ki ga izda Občina Pivka. Kupec je po
podpisu pogodbe dolžan plačati vrednost
nepremičnin po ponujeni ceni. Plačilo celotne kupnine-vrednosti nepremičnine v roku,
ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla.
Po plačilu celotne kupnine se opravi
zemljiškoknjižni prenos.
7. Varščina: interesenti, ki želijo sodelovati na javnem razpisu morajo vplačati varščino v višini 10% ponujene cene. Varščino
se nakaže na zakladniški podračun Občine
Pivka, št. računa: 01100-0100009167, pri
Banki Slovenije z navedbo:
– »plačilo varščine Dolnja Košana 9«,
– »plačilo varščine Dolnja Košana 8«,
– »plačilo varščine Dolnja Košana 7«,
– »plačilo varščine Vilharjeva 21«,
– »plačilo varščine Pod Kerinom 1«, stanovanje št. 1, stanovanje št. 2, stanovanje
št. 3 in stanovanje št. 4,
– »plačilo varščine Vilharjeva 11«,
– »plačilo varščine Vilharjeva 19«.
Vplačana varščina se izbranemu ponudniku šteje v kupnino, neuspelim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 8 dni
od dneva odpiranja ponudb in sicer v vplačanem znesku. Kolikor ponudnik, ki je uspel
na razpisu ne sklene prodajne pogodbe,
odstopi od nakupa ali ne plača kupnine, organizator javnega razpisa obdrži v plačano
varščino.
8. Pisna ponudba mora vsebovati naslednje elemente:
– pravne osebe morajo k ponudbi priložiti
izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti
starejši od 30 dni, šteto od dneva, ki je predviden za odpiranje ponudb, samostojni podjetniki morajo priložiti izpis iz poslovnega registra Slovenije, fizične osebe pa fotokopijo
veljavnega osebnega dokumenta;
– fizične osebe in samostojni podjetniki
morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega bivališča,
EMŠO, davčno številko, matično številko;
– pravne osebe morajo navesti: naziv in
sedež, davčno številko, matično številko in
navedbo zakonitega zastopnika ter podpisnika pogodbe;
– ponujeno ceno za nepremičnino, ki ne
sme biti nižja od izklicne cene;
– pisno izjavo ponudnika, da se strinja
s pogoji javnega razpisa;
– dokazilo o plačilu varščine, ki znaša 10% ponujene cene ter celotno številko transakcijskega računa in naziv banke
za primer vračila varščine, da ponudnik ne
uspe s svojo ponudbo.
9. Ponudba mora biti veljavna še najmanj 45 dni po preteku roka za odpiranje
ponudb.

103 / 16. 12. 2011 /

Stran

2891

10. Ponudniki morajo oddati pisne ponudbe v zaprti ovojnici najkasneje do petka,
20. 1. 2012 do 11. ure na naslov: Občina
Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka,
z oznako: »Javno zbiranje ponudb stanovanja – Dolnja Košana 7, Dolnja Košana 8,
Dolnja Košana 9, Vilharjeva ulica 21, Pod
Kerinom 1, Vilharjeva ulica 11 in Vilharjeva
ulica 19 – Ne odpiraj«.
11. Kraj in čas odpiranja ponudb: komisija za vodenje in nadzor postopka prodaje
nepremičnine bo odprla in pregledala pravočasne ponudbe v torek, dne 24. 1. 2012 ob
10. uri, v prostorih Občine Pivka. Odpiranje
ponudb bo komisijsko.
Ponudba, ki bo prispela po razpisnem
roku (nepravočasna ponudba) in pa pravočasne nepopolne ponudbe, bodo izločene
iz postopka o čemer bodo ponudniki pisno
obveščeni. Ne glede na navedeno bodo
pozvani ponudniki, ki so oddali nepopolno
ponudbo k dopolnitvi ponudbe, če ponudba
vsebuje vse bistvene elemente, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. Rok za dopolnitev
te ponudbe je pet dni po prejemu poziva za
dopolnitev.
12. Merilo za izbor: nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana
Komisija ugotovila, da je podal najugodnejšo
ponudbo in bo s sklepom župana izbran za
najugodnejšega ponudnika. Edino merilo za
izbor najugodnejše ponudbe je višina ponujene kupnine. Najugodnejši ponudnik je tisti,
ki v ponudbi ponudi najvišjo ceno. V primeru,
če je med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb, bodo lahko z najugodnejšimi
ponudniki opravljena dodatna pogajanja.
13. Omejitve v zvezi s postopkom prodaje: obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše
pogoje, je izključena.
Organizator javnega zbiranja ponudb
lahko postopek prodaje ustavi do sklenitve
pravnega posla, pri čemer se ponudnikom
povrne vplačana kavcija brez obresti. O morebitni ustavitvi postopka bodo ponudniki pisno obveščeni.
14. Ogled nepremičnin in informacije:
vse dodatne informacije o pogojih javnega
razpisa in natančnejše podatke o nepremičnini lahko interesenti dobijo v času uradnih
ur, na tel. 05/721-01-00 (kontaktna oseba:
Martina Kobal). Ogled je možen po predhodnem dogovoru. Besedilo javnega zbiranja
ponudb je objavljeno tudi na internetnem
naslovu: http://www.pivka.si.
Občina Pivka
Ob-5810/11
Občina Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor 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) in Načrtom prodaje in zamenjave stvarnega premoženja, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin Občine Tabor
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina
Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor, mat.številka:
1357727, ID št. za DDV: SI43471862.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb in
izhodiščna cena
Nezazidano stavbno zemljišče:
– parc. št. 1596/6 pašnik, v izmeri
1259 m2,
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– parc. št. 1596/45 gozd, v izmeri
369 m2,
– parc. št. 1596/46 gozd, v izmeri
603 m2,
vse k.o Ojstriška vas, skupaj 2.231 m2.
Zemljišče se nahaja v območju urejanja
K2 v morfološki enoti Z-LN, kjer je predvidena osnovna namenska raba: območje
stanovanj.
Izhodiščna cena za zemljišče je
50.000,00 EUR.
Navedena izklicna cena ne vključuje
20% davka na dodano vrednost.
3. Pogoji prodaje
3.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«.
3.2 Nepremičnina bo prodana ponudniku, ki bo podal najugodnejšo ponudbo in bo
s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika.
3.3 Izbrani ponudnik bo moral skleniti
prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika
oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. V nasprotnem primeru se
bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima
Občina Tabor pravico zadržati vplačano varščino.
3.4 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico
vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi.
3.5 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena
sestavina pogodbe.
4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
4.1 Ponudnik je dolžan plačati varščino
v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine, ki jo je potrebno plačati na račun Občine Tabor, št.: 01384-0100004757. Plačana
varščina se izbranemu ponudniku vračuna
v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 30 dni od dneva izbire
najugodnejšega ponudnika.
4.2 Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO
oziroma matično številko, davčno številko,
številko transakcijskega računa, naziv in
naslov banke za vračilo varščine) in navedbo nepremičnine, na katero se ponudba
nanaša,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
objavljene izhodiščne cene nepremičnine,
– priloge iz točke 4.5. teh pogojev za
udeležbo na javnem zbiranju ponudb.
4.3 Ponudniki morajo oddati popolno
ponudbo z vsemi prilogami v roku 15 dni
od dneva objave javnega zbiranja ponudb.
V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa, je pristojna komisija ne bo upoštevala.
4.4. Ponudniki morajo oddati ponudbo
priporočeno po pošti v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – Ponudba za nakup nepre-
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mičnine Pondor«, na naslov: Občina Tabor,
Tabor 21, 3304 Tabor.
4.5 Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe),
– priglasitveni list (samostojni podjetniki
posamezniki),
– overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ne starejši od 3 mesecev,
– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo o sprejemanju pogojev javne
ponudbe,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo
do 6. 5. 2012.
5. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše
podatke o predmetnih nepremičninah in informacije za ogled zemljišč – lokacije, dobijo
interesenti na Občini Tabor, Tabor 21, 3304
Tabor, tel. 03/705-70-85, kontaktna oseba
Lilijana Štor Krebs.
Ogled nepremičnin in dokumentacije
v zvezi z nepremičninami je možen po predhodnem dogovoru.
6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika:
6.1 Javno odpiranje ponudb bo dne 3. 1.
2012, s pričetkom ob 10. uri, v prostorih Občine Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor.
6.2. V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bodo ponudniki, ki so
ponudili enako visoko kupnino, v roku 10
delovnih dni, pozvani k dopolnitvi ponudbe
in bodo z njimi opravljena pogajanja.
6.3. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
v roku 30 dni po preteku roka za javno zbiranje ponudb.
6.4. Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, je izključena. Župan lahko ustavi
začeti postopek razpolaganja do sklenitve
pravnega posla, pri čemer se ponudnikom
povrnejo stroški.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Tabor,
http://www.obcina-tabor.si/si/index.php.
Občina Tabor
Ob-5733/11
Obvestilo
o možnosti vložitve zahtevka
v postopkih likvidacije Jugobanke
A.D., Beograd, enote v New Yorku in
Beogradske Banke A.D., Beograd enote
v New Yorku
skladno z odstavkom 620. člena XIII Zakona o bančništvu New Yorka.
PROSIMO PREBERITE OBVESTILO
Nadzornik bank države New York kot
upravitelj Jugobanke A.D., Beograd, enote
v New Yorku in Beogradske Banke A.D.,
Beograd enote v New Yorku je določil datum 22. julij 2011 kot prvi datum, na katerega je mogoče priglasiti zahtevke zoper
navedeni enoti bank. Vse osebe, ki imajo

zahtevke, ki izhajajo iz poslov z enotama,
lahko priglasijo (vložijo) zahtevek (Proof of
Claim) za izplačilo iz sredstev (premoženja)
navedenih enot. Vsi vlagatelji morajo vložiti
izpolnjen zahtevek (Proof of Claim) skupaj
s spremljajočimi dokumenti kot je obrazloženo v podanih navodilih.
Podrobnejše informacije ter obrazci za
vložitev zahtevka (Proof of Claim) so dostopni na internetni strani: http://www.nyjugobeoinfo.com ali preko telefona na naslednji
telefonski številki: + 1-800-418-2290.
Zadnji rok za vložitev zahtevka/ov je
22. januar 2012 (“Datum zastaranja”). V primeru, da zahtevka (Proof of Claim) ne boste
priglasili (vložili) do navedenega datuma,
bo vaš zahtevek absolutno zastaral ter ne
boste prejeli plačila ali kakršnegakoli nadaljnjega obvestila.
Information on the Liquidations of Jugobanka A.D., Beograd New York Agency and
Beogradska Banka A.D., Beograd New York
Agency and a Proof of Claim form are available at http://www.nyjugo-beoinfo.com. The
deadline to file a Proof of Claim for payment
is January 22, 2012.
Sullivan & Cromwell LLP
Ob-5731/11
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 med
Združenjem SAZAS in Obrtno zbornico Slovenija, Celovška cesta 71, 1000 Ljubljana –
reprezentativnemu združenju uporabnikov,
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.
Združenje SAZAS prosi, da Obrtna zbornica priglasi udeležbo k pogajanjem v roku
30 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
(Združenje SAZAS)
Ob-5747/11
Na podlagi tretjega odstavka 179. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Uradni list
RS, št. 8/05, 118/05, 72/06 (76/06 – popr.),
59/07 (82/07 – popr.), 81/07, 5/08, 42/08,
62/08, 14/09, 38/09, 48/09, 55/09, 3/10,
47/10, 18/11, 26/11) Ekonomska fakulteta,
Kardeljeva ploščad 17, preklicuje veljavnost
izdane diplomske listine Univerze v Ljubljani
Ekonomske fakultete, številka 2620, izdane
dne 25. 11. 2005 na ime Marko Jaklič.
Ekonomska fakulteta
Univerza v Ljubljani
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Objave gospodarskih družb
Ob-5790/11
Skladno z določilom drugega odstavka 75. člena v zvezi z drugim odstavkom 670. člena ZGD-1, podjetnik Splošno
ključavničarstvo s strojno obdelavo Marjan
Drame s.p., s skrajšano firmo Marjan Drame
s.p., s poslovnim naslovom Gorica pri Slivnici 101, 3263 Gorica pri Slivnici, matična
št. 5391802000, obvešča upnike, da bo prenesel dejavnost na novoustanovljeno družbo po postopku in na način, kot je opredeljen
v 668.–672. člena ZGD-1 ter, da bo z dnem
vpisa prenosa podjetja na novo kapitalsko
družbo v sodni register, prenehal opravljati
dejavnost kot samostojni podjetnik.
Marjan Drame s.p.
Ob-5809/11
Samostojni podjetnik SPOT, Oglaševanje Boštjan Lesjak s.p., Mariborska
cesta 12 A, 2352 Selnica ob Dravi, matična
številka 3169391, v skladu z drugim odstavkom 670. člena ZGD-1 v povezavi z drugim
odstavkom 75. člena ZGD-1 objavljam, da
nameravam zgoraj navedeno podjetje statusno preoblikovati v novoustanovljeno družbo z omejeno odgovornostjo, ki jo bom ustanovil zaradi prenosa premoženja podjetja
na novo kapitalsko družbo. S postopkom za
prenos podjetja na novo kapitalsko družbo
bom pričel po preteku treh mesecev, šteto
od dneva te objave v Uradnem listu RS.
Z dnem vpisa prenosa podjetja v sodni
register bom prenehal opravljati dejavnost
kot s.p., podjetje podjetnika pa bo predvidoma po 15. 3. 2012 preneseno na novoustanovljeno družbo z omejeno odgovornostjo
po postopku in na način, določen v ZGD-1.
SPOT, Oglaševanje Boštjan Lesjak s.p.
Ob-5744/11
Likvidacijska upraviteljica zavoda Zavod Nativo Center, Zavod za izobraževanje, povezovanje in socialno vključenost,
Ilirska ulica 34, 1000 Ljubljana, matična
številka 3805972000, na podlagi 412. člena Zakona o gospodarskih družbah poziva
upnike zavoda naj prijavijo svoje terjatve
v roku 30 dni od dneva objave tega poziva.
Sklep ustanoviteljice zavoda o prenehanju
zavoda je bil sprejet 30. 11. 2011 in je objavljen na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in
storitve »http://www.ajpes.si/prs«. Začetek
likvidacije je vpisan v register s sklepom
Okrožnega sodišča v Ljubljani, opr. št. Srg
2011/46681 z dne 6. 12. 2011.
Likvidacijska upraviteljica
Eva Lina Nava Viloria
Ob-5755/11
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg 2011/43088 dne 11. 11. 2011, pri sub
jektu Zavod za vseživljenjsko družabništvo,
izobraževanje in rekreacijo – DIR – v likvidaciji, matična številka 2346893000, vpisalo
v register začetek postopka redne likvidacije
nad subjektom.
Likvidacijski upravitelj v skladu s 405. členom Zakona o gospodarskih družbah poziva vse upnike, da prijavijo svoje terjatve
likvidacijskemu upravitelju v roku 30 dni od

te objave. Prijave je potrebno vložiti dokumentirane z ustreznimi dokazili o obstoju
terjatve in jih poslati na naslov: Zavod-DIR
– v likvidaciji, Dobravica 38, 1292 Ig – likvidacijski upravitelj.
Likvidacijski upravitelj: Polona Rožič

Sklepi o povečanju
in zmanjšanju kapitala
Ob-5732/11
KOPUR, proizvodnja in storitve, d.o.o.,
s sedežem Pod gradom 1, 2380 Slovenj
Gradec, matična št. 1510983, v skladu s četrtim odstavkom 502. člena ZGD in z drugim
odstavkom 520. člena ZGD objavlja sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala.
Osnovni kapital družbe KOPUR pro
izvodnja in storitve d.o.o., s skrajšano firmo
KOPUR d.o.o., s sedežem 2380 Slovenj
Gradec, Pod gradom 1, z matično številko 1510983, ki znaša 494.536,00EUR se
zmanjša po rednem postopku zmanjšanja
osnovnega kapitala.
Razlog za zmanjšanje osnovnega kapitala je izvršitev sodne poravnave v gospodarski zadevi, ki je tekla pri Okrožnem
sodišču v Slovenj Gradcu pod Opr.št. Ipg
200/2009 z dne 20. 5. 2011.
Osnovni kapital družbe se zmanjša za
znesek, ki je enak nominalni višini osnovnega
vložka, ki predstavlja poslovni delež izključenega družbenika KOROŠKI HOLDING d.o.o.
v višini 57.794,56 EUR oziroma 11,69% poslovni delež in v višini 46.691,84 EUR oziroma 9,44% poslovni delež.
Po zmanjšanju znaša osnovni kapital
družbe 390.049,60 EUR.
S to objavo obveščamo upnike družbe
KOPUR d.o.o. o zmanjšanju osnovnega kapitala in jih pozivamo, da se zglasijo pri družbi in izjavijo, da soglašajo z zmanjšanjem
osnovnega kapitala, upnike, ki so družbi znani pa bo družba pozvala neposredno.
Rok za zglasitev upnikov pri družbi je
tri mesece od objave poziva v Uradnem
listu RS.
direktor
Anton Hofbauer
Ob-5754/11
V skladu s 520. členom ZGD-1, na podlagi sklepa skupščine družbe z dne 4. 5.
2010 objavljamo:
Osnovni kapital družbe TMK – HOLDING, družba pooblaščenka d.o.o., Črnci
2 A, Apače, v višini 492.237,99 EUR, se
zmanjša za osnovni vložek družbe TMKHOLDING, družba pooblaščenka d.o.o. v višini 240.235,27 EUR, kar predstavlja poslovni delež v višini 48,8047% tako, da po
zmanjšanju, znaša osnovni kapital družbe
252.002,72 EUR.
Zmanjšanje osnovnega kapitala družbe
se opravi v skladu s pravili o poenostavljenem
zmanjšanju osnovnega kapitala (tretji odstavek 381. člena ZGD-1 in naslednji v zvezi
s šestim odstavkom 520. člena ZGD-1) zaradi umika lastnega poslovnega deleža druž-

be TMK – HOLDING, družba pooblaščenka
d.o.o., pri čemer se znesek 240.235,27 EUR
prenese v kapitalske rezerve.
Osnovni kapital se zmanjša z namenom
povečanja donosnosti lastniškega kapitala
v družbi. Za nominalni znesek umaknjenega lastnega poslovnega deleža se zmanjša
osnovni kapital in se povečajo kapitalske
rezerve družbe.
TMK – HOLDING,
družba pooblaščenka d.o.o.
Ob-5808/11
Na podlagi sklepa edinega družbenika
družbe Salvia d.o.o., Partizanska cesta 17,
6210 Sežana, mat. št. 5948266000, z dne
8. 12. 2011, se osnovni kapital družbe, ki
znaša 50.000,00 EUR poenostavljeno
zmanjša za 40.000,00 EUR tako, da znaša osnovni kapital družbe po zmanjšanju
10.000,00 EUR.
Na podlagi 520/2. člena ZGD-1 direktor
družbe poziva vse upnike, da se zglasijo pri
družbi in izjavijo ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
Salvia d.o.o.
direktor Mirko Marjanovič

Sklici skupščin
Ob-5746/11
V skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah uprava sklicuje
skupščino
družbe HIT Šentilj d.d.,
ki bo dne 16. 12. 2011 na sedežu družbe,
Sadjarska pot 15, 2212 Šentilj v Slovenskih
goricah, s pričetkom ob 11. uri, z naslednjim
dnevnim redom.
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
1.1. Na predlog uprave se izvoli za predsednika skupščine direktor Ugrin Željko, ki
je hkrati preštevalec glasov.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Gorazd Šifrer.
2. Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala.
Predlog sklepa:
2.1. Osnovni kapital družbe se zmanjša za 1.500.000,00 EUR iz dosedanjih
10.293.817,00 EUR na 8.793.817,00 EUR.
Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede po poenostavljenem postopku in sicer
je zmanjšanje osnovnega kapitala namenjeno:
– v znesku 1.500.000,00 EUR delnemu
kritju prenesene izgube.
Razlog za zmanjšanje osnovnega kapitala je v delnem pokrivanju prenesene izgube iz preteklih let.
Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega
kapitala se izvede na podlagi bilance stanja
po stanju na dan 31. 12. 2010, iz katere
izhaja izpolnjevanje pogojev iz drugega odstavka 379. člena ZGD-1.
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Ker je pripadajoči znesek ene obstoječe
delnice 1 EUR, se zmanjšanje osnovnega
kapitala izvede z združevanjem delnic, in
sicer se 10.293.817 obstoječih navadnih
imenskih kosovnih delnic, ki so v lasti edinega delničarja, združi v 8.793.817 navadnih
imenskih kosovnih delnic.
3. Sprememba statuta.
Predlog sklepa:
3.1. 5 (pet). člen Statuta se spremeni,
tako se po spremembi glasi:
Osnovni
kapital
družbe
znaša
8.793.817,00 EUR in je razdeljen na
8.793.817 navadnih imenskih kosovnih delnic. Osnovni kapital je v celoti vplačan.
Na dan vpisa družbe v register je
znesek
vplačanega
kapitala
znašal
8.093.817,00 EUR in je bil osnovni kapital
družbe ob ustanovitvi vplačan v celoti.
Na podlagi sklepa o povečanju osnovnega kapitala je bil na družbo prenesen tudi
stvarni vložek. Predmet stvarnega vložka
so bile:
– nepremičnine parc. št. 165, 166/1,
166/2, 166/3, 166/4, 167/1, 167/2, 168,
182/3, 182/5, 184/3, 198/1, 193/2, 187/1 ter
202/5, vse k.o. Šentilj;
– terjatev zoper družbo HIT Šentilj, prirejanje iger na srečo in turizem, d.d. iz naslova
obogatitve zaradi povečanja vrednosti tuje
nepremičnine,
– naslednje premičnine:
– mega pano »HIT Šentilj« obojestranski 16 (šestnajst) × 5 m (pet m), postavljen
na betonski temelj s kovinsko konstrukcijo,
grafika-obstojni digitalni tisk na samolepilni
foliji, osvetljen z reflektorji 150 W 6 (šest)
kosov, elektrifikacija panoja do glavne omarice v panoju,
– miza za ameriško ruleto,
– steklena polička,
– predal,
– ograja,
– nogostop,
– MS obroč cilindra.
Družba je predmet osnovnega vložka
prevzela od ustanovitelja, HIT hoteli, igralnice, turizem, d.d., Delpinova 7a, s sedežem Nova Gorica. Vrednost stvarnega vložka znaša 6.925.107,00 EUR. Stvarni vložek
ustanovitelja HIT hoteli, igralnice, turizem,
d.d., Delpinova 7a, s sedežem Nova Gorica,
je zagotavljal 6.925.107 delnic.
3.2. Statut se spremeni tako, da se doda
novi 14.a člen, ki se glasi:
Uprava družbe je pooblaščena, da lahko
v obdobju petih let po vpisu spremembe statuta v sodni register poveča osnovni kapital
družbe za največ 2.700.000,00 EUR (dvami
lijonasedemstotisočevrov 00/100), z izdajo
novih delnic. Nove delnice se lahko v okviru odobrenega kapitala izdajo za denarne
ali stvarne vložke. Pred izdajo delnic mora
uprava družbe pridobiti soglasje nadzornega sveta družbe.
HIT Šentilj d.d.,
direktor družbe Ugrin Željko
Ob-5778/11
Na podlagi 43. člena statuta družbe SŽ
– Železniško gradbeno podjetje Ljubljana,
d.d., uprava sklicuje
18. sejo skupščine družbe
SŽ – Železniško gradbeno podjetje, d.d.
Ljubljana, Ob zeleni jami 2,
ki bo dne 18. 1. 2012, ob 12.30, na sedežu družbe v Ljubljani, Ob zeleni jami 2, (sejna soba), z naslednjim dnevnim redom:
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1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave za izvolitev delovnih teles je:
Izvoli se:
– Za predsedujočo skupščini: Mateja
Čepon.
– Preštevalki glasov: Gabrijela Modic in
Ida Ravšelj.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Blaž
Hrovatin.
2. Sprejem sklepa o sprejemu sprememb
statuta družbe SŽ – Železniško gradbeno
podjetje Ljubljana d.d.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Skupščina sprejme sledeče spremembe
Statuta družbe SŽ – Železniško gradbeno
podjetje Ljubljana d.d.:
– »Črta se drugi odstavek 32. člena, dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek,
– Prvi, drugi in tretji odstavek 36. člena
se spremenijo tako, da se glasijo:
»Družba ima nadzorni svet, ki ga sestavljajo trije člani.
Dva člana, ki zastopata interese delničarjev, imenuje skupščina delničarjev z navadno večino glasov navzočih delničarjev.
En član, ki zastopa interese zaposlenih,
je imenovan in razrešen skladno z ZSDU.«
– V prvem odstavku 38. člena se črta
enajsta alineja. Dosedanje dvanajsta, trinajsta in štirinajsta alineja postanejo nove enajsta, dvanajsta in trinajsta alineja«.
Spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati z dnem vpisa v sodni register.
3. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2011.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko družbo SŽ – ŽGP Ljubljana d.d.
in skupino SŽ – ŽGP Ljubljana d.d. za leto
2011 skupščina imenuje družbo ABC Revizija, d.o.o.
4. Odpoklic in izvolitev predstavnikov
delničarjev v nadzorni svet.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep:
Skupščina z dnem sprejema tega sklepa odpokliče člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev Gorana Brankoviča.
Skupščina z dnem sprejema tega sklepa
izvoli člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev Igorja Blejca za mandatno
dobo 4 let.
Zaradi zmanjšanja števila članov nadzornega sveta z dnem vpisa sprememb statuta
družbe v sodni register, skupščina odpokliče
člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev Matildo Kočar in Simona Kovačiča.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in obrazložitvami je na voljo v tajništvu
uprave na sedežu družbe, Ob zeleni jami 2,
Ljubljana vsak delavnik, od 9. do 12. ure,
v času od dneva objave dnevnega reda, do
vključno dneva zasedanja skupščine.
Sklic skupščine in celotno gradivo
z dnevnim redom in predlaganimi sklepi je
objavljeno tudi na spletnih straneh družbe
na naslovu: www.sz-zgp.si.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Pogoji za udeležbo na skupščini in glasovanje
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico le tisti del-

ničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki
so kot imetniki delnic vpisani v centralnem
registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem
skupščine (presečni dan). Pooblastilo mora
biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki konec
četrtega dne pred zasedanjem skupščine
v tajništvu uprave na sedežu družbe pisno
prijavijo svojo udeležbo. Delničarji oziroma
njihovi zastopniki ali pooblaščenci se morajo na zahtevo družbe izkazati z osebnim
dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti
zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Pooblaščenec delničarja mora najkasneje na skupščini predložiti pooblastilo.
Pooblastilo mora biti pisno in mora vsebovati splošne podatke (ime, priimek, naslov,
EMŠO oziroma firmo, sedež in matično
številko) pooblastitelja in pooblaščenca ter
podpis pooblastitelja. Pooblastilo ostane
shranjeno v družbi ves čas trajanja pooblastilnega razmerja.
Pravice in predlogi delničarjev ter druga
obvestila
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo
dvajsetino osnovnega kapitala lahko sedem
dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi
morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa
o kateri naj skupščina odloča, oziroma obrazložitev točke dnevnega reda, če skupščine ne sprejme sklepa. Uprava družbe
bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena
Zakona o gospodarskih družbah-1 (ZGD-1)
objavila tiste dodatne točke dnevnega reda,
glede katerih bodo delničarji zahteve poslali najpozneje sedem dni po objavi tega
sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve
za dodatne točke dnevnega reda skupščini
pošljejo po pošti na naslov: SŽ – ŽGP Ljub
ljana d.d., Ob zeleni jami 2, Ljubljana, ali tudi
po elektronski pošti na elektronski naslov:
sz.zgp@sz-zgp.si.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov
skladno s prvim odstavkom 300. in 301. člena ZGD-1. Uprava družbe bo na enak način
kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge
delničarjev, ki bodo izpolnjevali naslednje
pogoje:
– ki bodo poslani družbi v sedmih dneh
po objavi tega sklica skupščine,
– ki bodo razumno utemeljeni,
– za katere bo delničar-predlagatelj pri
tem sporočil, da bi na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in
da bo druge delničarje pripravil do tega, da
bodo glasovali za njegov predlog.
Ne glede na prej navedeno, volilnega predloga delničarju na podlagi 301. člena
ZGD-1 ni potrebno utemeljevati.
Predlog delničarja se objavi in sporoči na
način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine
poslal družbi razumno utemeljen predlog.
Delničarji lahko svoje predloge sklepov in
volilne predloge družbi pošljejo na naslov
SŽ – ŽGP Ljubljana d.d., Ob zeleni jami 2,
Ljubljana, ali sporočijo tudi po elektronski
pošti na naslov: sz.zgp@sz-zgp.si
Družba si pridržuje pravico do preveritve
avtentičnosti delničarja, ki je poslal dodatne
točke, predloge sklepov ali volilne predloge
po elektronski pošti.
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Delničar lahko na skupščini uresničuje
pravico do obveščenosti tako, da od poslovodstva zahteva zanesljive podatke o zadevah družbe, ki so potrebne za presojo
dnevnega reda. Delničarji imajo pravico biti
obveščeni tudi o pravnih in poslovnih razmerjih družbe s povezanimi družbami.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega
prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine.
SŽ – Železniško gradbeno podjetje, d.d.
direktor
Leon Kostiov, univ. dipl. inž. grad.
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Zavarovanja terjatev
SV 969/2011
Ob-5776/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa in sporazuma o zavarovanju
denarne terjatve z ustanovitvijo hipoteke na
nepremičnini notarke Danice Hojs iz Gornje
Radgone, z dne 7. 12. 2011, SV 969/2011,
na stanovanju v stanovanjski stavbi v Gornji Radgoni, Partizanska cesta 20, Gornja
Radgona, št. 1, v stavbi s številko 922, katastrska občina 184 - Gornja Radgona, last
zastaviteljice na podlagi prodajne pogodbe
sklenjene med Republiko Slovenijo kot prodajalcem, in Frank Antonijo, Partizanska 20,
Gornja Radgona, kot kupcem, z dne 18. 11.
1991, številko 951/1991-04, ki je bila overjena dne 5. 12. 2003 v notarski pisarni notarke Dušice Berden Ljubljana in prijavljena
pri davčnem organu 7. 1. 1992, ter sklepa o dedovanju po pokojni Frank Antoniji,
Okrajno sodišče v Gornji Radgoni z dne,
16. 5. 2008 opr. št. D 67/2008 zastavljena za
terjatev upnika v višini 37.500,00 EUR, brezobrestno, s končno zapadlostjo 7. 12. 2013,
z vsemi stroški in pripadki ter zamudnimi
obrestmi, ki bi jih upnik imel z uveljavljanjem terjatve, v korist Apertum d.o.o., Mejna
ulica 8, Skoke, 2204 Miklavž na Dravskem
polju, ki je vpisana v sodni in poslovni register pod matično številko 1810430000.
SV 577/11
Ob-5777/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Darka Jeršeta iz Postojne, opr. št. SV-577/11, z dne 9. 12. 2011,
je bilo stanovanje označeno z ID znakom
2490-859-153, last zastaviteljice po imenu Nada Kondić, stanujoče Cesta v Staro
vas 1, Postojna, zastavljeno v korist upnce
Banke Koper d.d., Pristaniška 14, Koper,
matična št. 5092221, za zavarovanje denarne terjatve v višini 20.000,00 EUR, z dogovorjeno obrestno mero 3-mesečni Euribor
+ 2,10% letno in z datumom zapadlosti terjatve 31. 12. 2021.
SV 1092/11
Ob-5789/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 1092/11,
je bilo dvosobno stanovanje št. 1, v pritličju, v izmeri 62.26 m2, s pripadajočo kletjo,
v izmeri 5.51 m2, ki se nahaja na naslovu Goriška ulica 49, v Ljubljani, stoječe na
parc. št. 1963/1, k.o. 1739 Zgornja Šiška,
zemljiške knjige Okrajnega sodišča v Ljub
ljani, last zastavitelja Victory Trade d.o.o.,
Groharjeva ulica 6a, Domžale, na podlagi prodajne pogodbe za stanovanje z dne
24. 5. 2005, sklenjene z Boštjanom Mlinarjem kot prodajalcem, zastavljeno v korist
upnice Banke Celje d.d. Bančna skupina
Banke Celje, s sedežem v Celju, Vodnikova ulica 2, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 35.000,00 EUR, s pripadki.
SV 887/2011
Ob-5799/11
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 887/2011 z dne
12. 12. 2011, je bila nepremičnina z ident.
št. 2175-1321-3, del stavbe s številko 3,

ki se nahaja v večstanovanjski stavbi, na
naslovu Ulica Viktorja Kejžarja 1, 4270 Jesenice, stoječa na parc. št. 1237/7, k.o.
2175 Jesenice, last zastavitelja Muhameda Džananovića, Ulica Viktorja Kejžarja 1,
4270 Jesenice, zastavljeno v korist upnice Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., matična
št. 1319175000, s sedežem v Ljubljani, Dunajska cesta 117, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 50.000,00 EUR s pripadki.
SV 1099/2011
Ob-5800/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz
Maribora, opr. št. SV 1099/2011 z dne 8. 12.
2011 – Aneks št. 3, k pogodbi o dolgoročnem potrošniškem kreditu z valutno klavzulo
št. 115009 in Sporazum o zavarovanju denarne terjatve v skladu z 250. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju, sta upnica Raiffesen
Banka d.d., Zagrebška cesta 76, 2000 Maribor, ter dolžnik in zastavitelj Danijel Frangež, stanujoč Maribor, Dvorakova ulica 8,
določila, da se v osnovni pogodbi o dolgoročnem potrošniškem kreditu z valutno klavzulo
št. 115009, ki je bila sklenjena v tukajšnji notarski pisarni pod opr. št. SV 1993/2007 dne
26. 11. 2007, določi nova glavnica, ki sedaj znaša 72.649,16 CHF s pripadki, oziroma v protivrednosti eura po tečajnici Banke Slovenije – referenčnem tečaju ECB za
CHF na dan 24. 11. 2011, znaša terjatev
59.040,35 EUR s pripadki, prav tako pa sta
upnica in dolžnik še določila, da se spremeni
obrestna mera po kreditni pogodbi, ki sedaj
znaša (6M-LIBOR/CHF) + 2,39% letno ter
da se spremeni zapadlost terjatve, in sicer je
zapadlost terjatve dne 30. 11. 2031. Terjatev
upnice Raiffeisen Banka d.d. zoper dolžnika
in zastavitelja Frangež Danijela je že bila zavarovana z rubežem nepremičnine, ki še ni
vpisana v zemljiško knjigo, in sicer podstrešja
stanovanjskega bloka v Mariboru, Dvorakova
ulica 6 in 8, v skupni izmeri 293,93 m2, ki stoji
na parceli številka 265/0, katastrska občina
659 Tabor, (ID 4169350), na podlagi notarskega zapisa pogodbe o dolgoročnem potrošniškem kreditu z valutno klavzulo št. 115009
in Sporazuma o zavarovanju denarne terjatve v skladu z 250. členom Zakona o izvršbi
in zavarovanju, sestavljene v tukajšnji notarski pisarni dne 26. 11. 2007 pod opr. št.
SV 1993/2007.
SV 845/11
Ob-5807/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Kosija iz Maribora, opr. št. SV 845/11, z dne 9. 12. 2011,
je nepremičnina, dvosobno stanovanje št. 4,
v pritličju stanovanjske hiše v Mariboru, Prešernova ulica 18, stoječe na parc. št. 1003,
k.o. Maribor - Grad, katere lastnik do celote je Vilibald Novak, stanujoč Podgorje 25,
1241 Kamnik, na podlagi prodajne pogodbe
št. 628/94, z dne 15. 12. 1994, zastavljena v korist upnice Raiffeisenbank Leibnitz
eGen, Bahnhofstrasse 2, Lipnica, Republika
Avstrija, mat. št.: 1870777000, za zavarovanje denarne terjatve do dolžnika Vilibalda
Novaka, stanujočega Podgorje 25, 1241 Kamnik, v višini 25.765,00 EUR s pripadki.
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Objave sodišč
Izvršbe
In 138/2011
Os-5570/11
Okrajno sodišče v Brežicah je v izvršilni
zadevi upnika Matjaža Volk, Krška vas 27a,
Krška vas, ki ga zastopa odvetnik Dušan
Medved, Cesta krških žrtev 23A, Krško, zoper dolžnico Aljo Kobali, Trebež 43, Artiče,
zaradi izterjave 68.023,92 EUR s pp, po
izvršitelju Janku Zorčič dne 16. 11. 2011
zarubilo nepremičnino, to je: stanovanje
št. 10, v III. nadstropju stavbe št. ID 156, na
naslovu Prežihova ulica 15, Brežice, ki stoji
na parc. št. 38/10, k.o. Trnje, ki je v lasti dolžnice Alje Kobali, Trebež 43, Artiče.
Zapisnik bo sodišče razglasilo tudi na
oglasni deski. Zapisnik ima pomen zaznambe sklepa o izvršbi na dolžnikovo nepremičnino. S to zaznambo pridobi upnik zastavno
pravico na ne0remičnini z učinki tudi proti
tistemu, ki pozneje pridobi lastninsko pravico na tej nepremičnini.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 23. 11. 2011
VL 137069/2010
Os-5446/11
V izvršilni zadevi upnika Stanovanjski
sklad Republike Slovenije, javni sklad, Poljanska cesta 31, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica Plešec Špela – odvetnica, Dunajska
cesta 21, Ljubljana, zoper dolžnika Antona
Horvat, Glazerjeva ulica 7, Ruše, zaradi izterjave 424,43 EUR s pp, se na podlagi sklepa
o izvršbi, opr. št. VL 137069/2010 z dne 4. 10.
2010 zarubi nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo: stanovanje št. 4, v zgornji etaži
večstanovanjske hiše, na naslovu Glazerjeva
ulica 7, ki leži na parc. št. 1398 (prej pripisana pri vl. št. 320), k.o. Ruše, v izmeri 36 m2,
s pripadajočo kletjo, v izmeri 3,5 m2.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 10. 11. 2011

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
P 128/2011
Os-5659/11
Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrožni
sodnici – svetnici Darinki Plevnik, v pravdni
zadevi tožeče stranke Aleša Polimac, Moše
Pijade 4, Črnomelj, ki ga zastopa Luka Jukič, odvetnik v Črnomlju, zoper toženo stranko Katarino Teo Kukovič, nazadnje stanujoča Kamniška ul. 14, Ljubljana, zaradi plačila
8.167,91 EUR s pripadki, na podlagi določb
82. člena Zakona o pravdnem postopku,
dne 28. novembra 2011 sklenilo:
toženi stranki Katarini Tei Kukovič, nazadnje stanujoči Kamniška ul. 14, Ljub
ljana, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Alojz Poljšak, Ul. Staneta Rozmana 8,
Črnomelj.
Začasni zastopnik bo zastopal toženo
stranko vse dotlej, dokler tožena stranka

ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 28. 11. 2011
I 2244/2007
Os-4360/11
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Kranju, opr. št. 2244/2007 z dne
3. 3. 2011, se dolžniku Ezan Braimi, Koroška c. 19, Kranj, postavi začasna zastopnica
odvetnica Ladi Voršič, Benedičičeva pot 15,
Kranj. Začasna zastopnica bo dolžnika zastopala, dokler ne bo le-ta ali njegov pooblaščenec nastopil pred sodiščem oziroma
dokler mu skrbstveni organ ne bo postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 22. 7. 2011
P 1/2011
Os-5121/11
Okrajno sodišče v Kranju je po 4. točki
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) v zadevi tožeče
stranke Marjana Mravljeta, Ulica Tuga Vidmarja 10, Kranj, ki ga zastopa Bojana Misjak, odvetnica v Kranju, proti toženi stranki Boštjanu Polajnarju, Koroška cesta 19,
Kranj (začasno Ulica Tončka Dežmana 10,
Kranj), zaradi plačila 600,00 EUR, postavilo
toženi stranki Boštjanu Polajnarju začasno
zastopnico, odvetnico Eriko Šlibar Mulej iz
Kranja.
Začasna zastopnica bo zastopala toženo
stranko v postopku, vse dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči, da ji je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 19. 10. 2011
I 485/2009
Os-4446/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnice Abanke Vipa d.d., Slovenska
cesta 58, Ljubljana, ki jo zastopa odvetnica Irena Kočevar, Metelkova 15, p.p. 1637,
Ljubljana, proti dolžniku Janezu Novak, Linhartova cesta 90, Ljubljana – dostava, zaradi izterjave 575,86 EUR, sklenilo:
dolžniku Novak Janezu se na podlagi
82. člena Zakona o pravdnem postopku postavi začasnega zastopnika.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Jana Mazi, Pražakova 10, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 6. 2010
P 2795/2010-II
Os-5415/11
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrožni
sodnici Jadranki Juhant v pravdni zadevi tožeče stranke Aleša Matović, Puhova ulica 1,
Ljubljana, ki ga zastopa Vanja Šišernik, odvetnica v Ljubljani, zoper toženo stranko
Zorana Samardžija, Cesta železarjev 33,

Jesenice, zaradi plačila 66.558,17 EUR
s pripadki, 9. 11. 2011, sklenilo:
predlogu tožeče stranke se ugodi in se
toženi stranki Zoranu Samardžiji postavi začasni zastopnik, odvetnik Valentin Rozman
iz Odvetniške pisarne Uroš Leben, Uroš Miklič, Valentin Rozman, Dunajska cesta 151,
Ljubljana.
Postavljeni začasni zastopnik ima v predmetnem postopku vse pravice in dolžnosti
zakonitega zastopnika.
Te pravice ima začasni zastopnik od dneva postavitve do tedaj, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 9. 11. 2011
P 682/2011
Os-5555/11
Okrožno sodišče v Ljubljani je v pravdni
zadevi tožeče stranke Maje Trebežnik, Povšetova 14, Ljubljana, ki jo zastopa dr. Tjaša
Strobelj, odvetnica v Ljubljani, zoper toženo
stranko: 1. Perico Doleš, neznan, 2. Matija
Doleš Trebežnik, Povšetova 14, Ljubljana,
zaradi izpodbijanja očetovstva, dne 14. novembra 2011 sklenilo:
Začasni zastopnik prvo tožene stranke
odvetnik Dušan Kecman, določen s sklepom
z dne 26. 10. 2011, se razreši.
Za začasnega zastopnika prvo tožene
stranke se imenuje odvetnica Slobodanka
Klinc, Nazorjeva ulica 8, Ljubljana.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. 11. 2011
VL 201661/2010
Os-5558/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice Triglav,
d.d., OE Celje, Mariborska cesta 1, Celje, ki
jo zastopa Anita Smole, Mariborska 1, Celje, proti dolžniku Štefanu Matjašec, Mestni
trg 5, Žalec, ki ga zastopa odvetnica Karmen Orter-Divjak, Šlandrov trg 20/a, Žalec,
zaradi izterjave 13.738,83 EUR, sklenilo:
dolžniku Štefanu Matjašec, Mestni trg 5,
Žalec, 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 odvetnica Karmen Orter-Divjak, Šlandrov trg
20/A, Žalec.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 10. 2011
I P 1247/2010
Os-5602/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodnici
Maji Jurić v pravdni zadevi tožeče stranke
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje,
Rožna dolina, Cesta IX/6, Ljubljana, ki jo zastopa mag. Rado Bohinc, odvetnik iz Ljub
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ljane, proti toženi stranki Vanji Drvarič, Hrenova ulica 4, Ig, zaradi plačila 2.717,63 EUR
s pp, dne 16. 11. 2011 sklenilo:
toženi stranki Vanji Drvarič, neznanega
prebivališča, se postavlja začasna zastopnica, odvetnica Katarina Magyar Erjavec,
Glinška ulica 10, Ljubljana, ki bo zastopala
toženo stranko v tem postopku zaradi plačila 2.717,63 EUR s pripadki.
Začasna zastopnica ima v postopku,
za katerega je postavljena, vse pravice in
dolžnosti zakonitega zastopnika, toženo
stranko pa bo zastopala 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 16. 11. 2011
VL 28634/2011
Os-5603/11
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 Gašperju Kos, Srednja Bela 46,
Preddvor, ki ga zastopa zakonita zastopnica odvetnica Mojca Polc, Tavčarjeva 16,
Kranj, zaradi izterjave 1.058,92 EUR, sklenilo:
dolžniku Gašperju Kos, Srednja Bela 46,
Preddvor, 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 odvetnica Mojca Polc, Tavčarjeva 16, Kranj.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 10. 2011
VL 28770/2011
Os-5638/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Slovensko zavarovalno
združenje gospodarsko interesno združenje, Železna cesta 14, Ljubljana, ki ga zastopa Tone Jančič, Verovškova ulica 60/B,
Ljubljana, proti dolžniku Srečku Švarda,
Sladka gora 17, Šmarje pri Jelšah, ki ga
zastopa odvetnica Aleksandra Zlobec,
Savinova ulica 7, Celje, zaradi izterjave
25.912,08 EUR, sklenilo:
dolžniku Srečku Švarda, Sladka gora 17,
Šmarje pri Jelšah, 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 odvetnica Aleksandra Zlobec, Savinova
ulica 7, Celje.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 9. 2011
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VL 113868/2008
Os-5640/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Si.mobil d.d., Šmartinska cesta 134b, Ljubljana, ki ga zastopa
odvetnica Biljana Ana Filipov, Tomšičeva
ulica 3, Ljubljana, proti dolžniku Miru Zupančič, Brilejeva ulica 13, Ljubljana, ki ga
zastopa odvetnica Ila Zupančič, Hacquetova
8/I, Ljubljana, zaradi izterjave 176,18 EUR,
sklenilo:
dolžniku Miru Zupančič, Brilejeva
ulica 13, 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 začasno zastopnico se postavi odvetnica Ila Zupančič, Hacquetova 8(I, Ljub
ljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 10. 2011
VL 15683/2011
Os-5641/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika Daimler AC Leasing, Finančni
zakup, d.o.o., Baragova ulica 5, Ljubljana, ki
ga zastopa odvetnik Tomaž Čad, Miklošičeva cesta 20, Ljubljana, proti dolžniku Roku
Škarja, Lancovo 39, Radovljica, ki ga zastopa odvetnik Matej Gašperšič, Trubarjeva 5,
Radovljica, zaradi izterjave 3.239,90 EUR,
sklenilo:
dolžniku Roku Škarja, Lancovo 39, Radovljica, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Matej Gašperšič, Trubarjeva 5, Radovljica.
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 16. 9. 2011
VL 204201/2010
Os-5642/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Si.mobil d.d., Šmartinska
cesta 134b, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica Andreja Šifrer, Ulica Vita Kraigherja
(p.p. 1593) 1a, Maribor, proti dolžnici Barbari
Petelinc, Meljska cesta 57, Maribor - dostava, ki jo zastopa zakoniti zastopnik odvetnik
Miran Dobovišek, Trg Leona Štuklja 5, Maribor - dostava, zaradi izterjave 336,54 EUR,
sklenilo:
dolžnici Barbari Petelinc, Meljska
cesta 57, Maribor - 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 Miran Dobovišek, Trg Leona Štuklja 5, Maribor.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico
vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 11. 2011
VL 67134/2011
Os-5648/11
Okrajno sodišče v Ljubljani - centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika Comix Proizvodnja, trgovina
in storitve, d.o.o. Medvode, Zgornje Pirniče
Medvode, ki ga zastopa Leon Fičur, Ferrarska ulica 30, Koper, proti dolžniku Gašperju Pečjak, Lovšetova ulica 12, Ljubljana, ki
ga zastopa zakonita zastopnica odvetnica
Biserka Avsec, Dalmatinova 2, Ljubljana
– dostava, zaradi izterjave 3.588,94 EUR,
sklenilo:
dolžniku Gašperju Pečjak, Lovšetova
ulica 12, 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
odvetnica Biserka Avsec, Dalmatinova 2,
Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 11. 2011
I P 2556/2010
Os-5707/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodnici Tatjani Hofbauer, v pravdni zadevi tožeče stranke: 1. Živa Fortič Smole, Valjavčeva 27, Kranj, 2. Dušan Fortič, Cesta na
Markovec 61, Koper, ki ju zastopa Odvetniška pisarna Miro Senica in odvetniki d.o.o.
v Ljubljani, zoper toženo stranko Dragoljuba
Božič, Parmova 47, Ljubljana, zaradi odpovedi najemne pogodbe in izpraznitve stanovanja (pct 1.100,00 EUR), 30. novembra
2011 sklenilo:
toženi stranki Dragoljubu Božiču, neznanega prebivališča, se postavlja začasni
zastopnik, odvetnik Aljoša Drobnič, Nazorjeva 3, Kranj, ki bo zastopal toženo stranko
v tem postopku zaradi odpovedi najemne
pogodbe in izpraznitve stanovanja.
Začasni zastopnik ima v postopku, za katerega je postavljen, vse pravice in dolžnosti
zakonitega zastopnika, toženo stranko pa
bo zastopal od dneva postavitve dalje, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec
ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 11. 2011
N 49/2010
Os-5625/11
Okrajno sodišče v Piranu je po sodniku
Petru Baši v nepravdni zadevi predlagateljice Republike Slovenije, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo Republike Slovenije,
Zunanji oddelek v Kopru, zoper nasprotnega
udeleženca Lucijana Šavle (Luciano Saule),
z zadnjim znanim prebivališčem v Piranu,
zaradi razglasitve pogrešanega za mrtvega, ob smiselni uporabi 82. člena Zakona
o pravdnem postopku v zvezi z 37. členom
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Zakona o nepravdnem postopku, nasprotnemu udeležencu postavilo začasnega zastopnika odvetnika Alojza Butinarja iz Kopra.
Začasni zastopnik bo zastopal nasprotnega udeleženca v postopku vse do takrat,
dokler nasprotni udeleženec ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da mu je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 19. 7. 2011

št. 11), p. Sežana, zaradi odločitve o dedovanju nepremičnin, ki so mu bile po določilih
ZPVAS vrnjene v last kot nekdanjemu članu
Agrarne skupnosti Povir.
Sodišče ne razpolaga s podatki o nekaterih dedičih, zato s tem oklicem poziva vse
morebitne dediče, da se v roku enega leta
od objave tega oklica zglasijo pri sodišču,
sicer bo sodišče nadaljevalo in zaključilo ta
zapuščinski postopek na podlagi podatkov,
s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 24. 11. 2011

Oklici dedičem

D 323/2011
Os-5561/11
Pred Okrajnim sodiščem v Žalcu je v teku
zapuščinski postopek po pokojni Dragici Kline, hčerki Blaža Skrbiša, upokojenki, rojeni
15. 9. 1947, državljanki Republike Slovenije, razvezani, umrli dne 7. 6. 2010 v Turčiji,
z zadnjim prebivališčem v Sloveniji, na naslovu Gomilsko 63, Braslovče.
Na zapuščinsko obravnavo dne 5. 10.
2011 in dne 16. 11. 2011 je pristopila polsestra zapustnice Majda Kajzba, vzgojiteljica, rojena 14. 5. 1958, stanujoča Ulica
Planinčevih 55, Miklavž na Dravskem polju,
katera je navajala, da je imela zapustnica
sina Dejana Kurtulana, rojenega 7. 7. 1972,
s stalnim prebivališčem Križni vrh 19, 2318
Laporje. Vabila na zapuščinsko obravnavo
dediču ni bilo mogoče vročiti, saj je bila pošiljka vrnjena z oznako »preseljen«.
Sodišče s tem oklicem vabi zapustničinega sina Dejana Kurtulana, rojenega 7. 7.
1972, da se čimprej, najkasneje pa v enem
letu od objave tega oklica na sodni deski
sodišča in v Uradnem listu RS, priglasi sodišču. V zapuščino po zapustnici spadajo
deleži zapustnice na nepremičninah.
Po poteku navedenega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi izjave odsotnemu dediču postavljenega
skrbnika in podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Žalcu
dne 21. 11. 2011

D 514/2011
Os-5237/11
Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil uveden zapuščinski postopek po pokojni Angeli
Medved, rojeni 12. 5. 1916, državljanki Republike Slovenije, umrli 10. 6. 2011, nazadnje stanujoči Cesta XIV. Divizije 52, Štore.
Zapustnica oporoke ni napravila, zato je
nastopilo dedovanje po zakonu.
Zapustnica ni bila poročena. Sodišču ni
znano, da bi imela potomce. Tudi podatki
o drugih sorodnikih sodišču niso znani.
Glede na navedeno pridejo v konkretnem primeru kot dediči v poštev zakoniti
dediči prvega, drugega ali tretjega dednega
reda, katerih imena in priimki ter drugi osebni podatki sodišču niso znani.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona
o dedovanju (ZD) poziva vse, ki mislijo, da
imajo pravico do dediščine na podlagi zakona po zapustnici, da se priglasijo sodišču
v enem letu od objave tega oklica na oglasni
deski sodišča. Če se morebitni dediči v določenem roku ne bodo priglasili, bo sodišče
opravilo in zaključilo zapuščinski postopek
tako, da bo štelo, da je zapuščina brez dedičev in bo zapustničino premoženje v skladu
z 9. členom ZD postala lastnina Republike
Slovenije.
Okrajno sodišče v Celju
dne 17. 10. 2011
D 82/1981
Os-5643/11
Pri Okrajnem sodišču na Ptuju se pod
opr. št. D 82/1981 vodi zapuščinski postopek po pokojni Mariji Munda, rojeni Lajh,
rojeni 1901, umrli 1981, nazadnje stanujoči
Sobetinci 30.
V zapuščino spadajo nepremičnine v k.o.
Tibolci.
S tem oklicem sodišče poziva dediče
zapustnice Marije Munda, da se priglasijo
k dedovanju. Če se ne bodo priglasili, bo
sodišče eno leto po objavi tega oklica odločilo na podlagi podatkov, s katerimi bo
razpolagalo.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 23. 11. 2011
D 437/2011
Os-5646/11
Pri naslovnem sodišču teče zapuščinski postopek po pokojnem Masič Ludviku,
pokojnega Luke, rojenega 6. 8. 1879, ki je
umrl dne 24. 12. 1961, Povir št. 13 (stara h.

Oklici pogrešanih
N 52/2011
Os-5697/11
Martino (Martinko) Frančiško Lovass,
rojeno Majdič, rojeno 16. 5. 1916 v Kranju,
nazadnje stanujoči Melbourne 8, Pericoe
Str, Frankston 3199, Avstralija, se poziva, da
se oglasi pri sodišču ali skrbnici za posebni
primer, Martini Andoljšek, stanujoči Slamnikarska cesta 18, Domžale.
Sodišče prav tako poziva vse, ki bi karkoli
vedeli o njenem bivanju ali smrti, da to takoj
sporočijo sodišču v treh mesecih po objavi
tega oklica, sicer bo sodišče po poteku tega
roka pogrešanko razglasilo za mrtvo.
Martina (Martinka) Frančiška Lovass, rojena Majdič, se je pred leti izselila iz Slovenije. Živela je v Avstraliji, kjer se je poročila,
a otrok ni imela. Sorodnikom je znano le,
da je umrla, datum njene smrti pa ni znan,
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tudi o morebitni smrti moža ni nobenih podatkov. Zadnji stik z njo je bil vzpostavljen
v letu 1997, od takrat dalje pa o njej ni nič
več znanega.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 2. 12. 2011
N 3/2011
Os-5698/11
Pri Okrajnem sodišču v Lendavi je
na predlog predlagatelja Viktorja Čizmazija,
Ulica Štefana Kovača 112, Turnišče, v teku
postopek za razglasitev za mrtvo pogrešano: Heleno Čizmazija – Helen Cszmazia,
rojeno 21. 4. 1927 v Bridgeport, ZDA, očetu
Jožefu Čizmazija – Joe Cszmazia in materi
Gizeli Čizmazija – Grace Cszmazia, roj. Slamek – Slomak, nazadnje stanujoči v Združenih državah Amerike, Bridgeport, sedaj
neznanega bivališča.
Pogrešano se poziva, da se oglasi. Vsi
drugi, ki kaj vedo o njenem življenju, naj to
javijo Okrajnemu sodišču v Lendavi v roku
3 mesecev po objavi oglasa, sicer bo sodišče po preteku tega roka pogrešano razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Lendavi
dne 30. 11. 2011
N 25/2010
Os-5661/11
Okrajno sodišče v Postojni vodi nepravdni postopek predlagatelja: 1. Danijela
Štemberger, Gornja Košana 23, Košana in
2. Antona Štemberger, Gornja Košana 23,
Košana, ki ju oba zastopa Miran Škrinjar,
odvetnik v Postojni, zaradi razglasitve mrtvega Andreja Likona, rojenega 29. 11.
1853, z zadnjim znanim bivališčem Gornja
Košana 33, Košana.
O pogrešanem je znano, da je bil rojen
29. 11. 1853, da je bil sin Antona in Marjete,
rojene Spetič in da je bil oče Andreju Likonu,
rojenemu 29. 11. 1877. Center za socialno
delo Postojna je Andreju Likonu z odločbo z dne 16. 11. 2011 postavil skrbnico
za poseben primer mag. Julijano Florjančič
Kristan.
Sodišče poziva Andreja Likona, rojenega
29. 11. 1853, da se oglasi, ter vse, ki bi karkoli vedeli o življenju in smrti pogrešanega
Andreja Likona, rojenega 29. 11. 1853, da
to sporočijo sodišču v roku treh mesecev
po objavi tega oklica, sicer bo po poteku
tega roka sodišče pogrešanega razglasilo
za mrtvega.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 29. 11. 2011
N 11/2011
Os-5516/11
Ignac Udovč, nazadnje stanujoč Vrhek 22, Tržišče, je pogrešan.
Skrbništvo bo za pogrešanega opravljal
Center za socialno delo Sevnica.
Sodišče poziva pogrešanca, da se oglasi
in tudi vse, ki kaj vedo o njegovem življenju, da to sporočijo sodišču v treh mesecih
po objavi tega oklica z opozorilom, da bo
po poteku roka pogrešanca razglasilo za
mrtvega.
Okrajno sodišče v Sevnici
dne 16. 11. 2011
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Agencija Mori d.o.o., davčna št.
70252101, Partizanska cesta 6, 2000 Maribor, zavarovalne police, št. 1196512,
1199676, 1199682, 1199683, 1199684
in 1199685, izdala Zavarovalnica KD.
Ob‑5795/11
Agencija Mori d.o.o., davčna št.
70252101, Partizanska cesta 6, 2000 Maribor, zavarovalne police št.: 83390012463,
83390012464, 83390012465,83390012466,
83390013366, 83390014028, izdala Zavarovalnica Generali. Ob-5796/11
Balažič Barbara, Švabičeva 7, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 50500086036, izdala
zavarovalnica KD Življenje, zavarovalnica,
d.d. gng‑324790
Bojadžijevski
Slobodan,
Kardeljev
trg 8, Velenje, zavarovalno polico, št.
41601003258, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gnj‑324812
Čebulj Marjeta, PŠ. Polica 27, Cerklje
na Gorenjskem, zavarovalno polico, št.
50500079416, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gnb‑324820
Juršič
Katarina,
Gornje
Kamence 12, Novo mesto, zavarovalno polico, št.
50500082858, izdala zavarovalnica KD Življenje. gnv‑324825
Kolenc Klemen, Hotemaže 83, Preddvor, zavarovalno polico, št. 50500117235,
št. 70000009446 in št. 70000010321, izdala
zavarovalnica KD Življenje d.d. gnf‑324816
Lavrič Igor, Gor. Gradišče 4, Dolenjske Toplice, zavarovalno polico, št.
50500080629, izdala zavarovalnica KD Življenje. gnd‑324818
Majcen Aleš, Maleševa ulica 10, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 50500074734,
izdala
zavarovalnica
KD
Življenje.
gnj‑324837
Metropolis SPA d.o.o., Steletova cesta 25, Kamnik, zavarovalno polico, št.
41601001305 (za Ivanko Natašo), izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnp‑324831
Močnik Boštjan, Slovenska cesta 59,
Cerklje na Gorenjskem, zavarovalno polico,
št. 50500019577, izdala zavarovalnica KD
Življenje. gnr‑324804
Nograšek Polonca, Jelovškova ulica 8, Mengeš, zavarovalno polico, št.
50500043239, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gnm‑324859
Orešnik Leopold, Dolenja vas 85, Prebold, zavarovalno polico, št. 41601007701,
izdala
zavarovalnica
KD
Življenje.
gnh‑324864
Pišek Robert, Veliko Mraševo 21, Podbočje, zavarovalno polico, št. 50500041769,
izdala zavarovalnica KD Življenje d.d.
gnd‑324843
Povšič Ivan, Čučja Mlaka 6, Škocjan,
zavarovalno polico, št. 50500071624,
izdala zavarovalnica KD Življenje d.d.
gnz‑324821
Prodanovič Stanislav, Podjavorškova ulica 9, Celje, zavarovalno polico, št.
50500078708, izdala zavarovalnica KD Življenje. gnk‑324836

Rener Lucija, Brilejeva ulica 1, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 50500043213,
izdala zavarovalnica KD Življenje d.d.
gnz‑324796
Seizović Mirjana, Koseze 5F, Ilirska Bistrica, zavarovalno polico, št. 50500093327,
izdala
zavarovalnica
KD
Življenje.
gnc‑324819
Skaza Martina, Meljski hrib 83, Maribor,
zavarovalno polico, št. 50500034142, izdala
zavarovalnica KD Group. gnc‑324794
Tušek Mojca, Dvoriščna ulica 13, Izola Isola, zavarovalno polico, št. 50500002137,
izdala zavarovalnica Slovenica, KD Življenje. gne‑324817
Vaner Franc, Kozlovičeva 25, Koper - Capodistria, zavarovalno polico, št.
750000010704, izdala zavarovalnica KD
Življenje. gnb‑324795
Vengar Jasmina, Cesta T. Tomšiča 84, Jesenice, zavarovalno polico, št.
50500032149 (fondpolica), izdala zavarovalnica KD Življenje. gnl‑324835
Zirdum Željko, Cesta na Markovec 13,
Koper - Capodistria, zavarovalno polico, št.
50500013173, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gnk‑324861

Spričevala preklicujejo
Bačnik Laura, Nanoška ulica 28, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Antona Aškerca,
izdano leta 2011. gnh‑324814
Brdar Haris, Cesta maršala Tita 87, Jesenice, spričevalo 4. letnika, maturitetno spričevalo in obvestilo o zaključnem izpitu SGTŠ
Radovljica, izdano leta 2009. gnv‑324800
Černe Vesna, Begunje 92A, Begunje na Gorenjskem, indeks, 1. letnika, izdala Gimnazija Tolmin, leto izdaje 1983.
gno‑324807
Černe Vesna, Begunje 92A, Begunje na
Gorenjskem, indeks, 2. letnika, izdala Gimnazije Kranj leto izdaje 1985. gnr‑324808
Černe Vesna, Begunje 92A, Begunje na
Gorenjskem, indeks, 3. letnika, izdala Gimnazije Kranj, leto izdaje 1986. gnq‑324809
Černe Vesna, Begunje 92A, Begunje na
Gorenjskem, indeks, 4. letnika, izdala Gimnazija Kranj, leto izdaje 1988. gnl‑324810
Dejan Milenković, Cesta v Mestni log 36,
Ljubljana, dvojnik spričevala o končani srednji šoli za Družboslovje in splošno kulturo
Vida Janežič v Ljubljani. gnv‑324850
Delić Semir, Aškerčeva 5F, Šoštanj, maturitetno spričevalo Šolskega centra Velenje, izdano leta 2009. gnw‑324824
Dolenc Maruša, Begunje 2B, Begunje
pri Cerknici, spričevalo 1. letnika Srednje
šole za oblikovanje in fotografijo, izdano leta
2011. gnq‑324830
Dolenc Matevž, Begunje 2B, Begunje
pri Cerknici, spričevalo 9. razreda Osnovne
šole Notranjski odred Cerknica, izdano leta
2011. gnr‑324829
Gavrić Adrijana, Kopališka 2, Izola - Isola, spričevalo 4. letnika in zaključno spričevalo SGTŠ Izola, smer turistični tehnik.
gnq‑324834

Grcić Anela, Kersnikova 13, Velenje,
spričevalo o poklicni maturi in obvestilo
o uspehu na poklicni maturi, izdajateljica
Srednja zdravstvena šola Celje, leto izdaje
2005. gni‑324863
Hribernik Dominik, Vologa 7, Vransko,
maturitetno spričevalo Srednje lesarske šole
Škofja Loka, izdano leta 2009. gny‑324801
Jamnik Jana, Ladja 33E, Medvode, maturitetno spričevalo (obvestilo o uspehu pri
poklicni maturi) Srednje trgovske šole Ljubljana, izdano leta 2002, izdano na ime Jenko. gnk‑324811
Janžič Jožef, Visole 81, Slovenska Bistrica, spričevalo 8. razreda Osnovne šole Partizanska bolnišnica Jesen Tinje, št. 4/1987,
izdano leta 1987. gnn‑324858
Jesenc Robert, Zabreznica 7, Žirovnica, spričevalo o zaključnem izpitu Centra
srednjega usmerjenega izobraževanja Jesenice, št. I/SKR - 363, izdano leta 1990.
gno‑324857
Komadina Damir, Manziolijev trg 2, Izola
- Isola, obvestilo o uspehu pri maturi Gimnazije Koper, izdano leta 1999. gnf‑324791
Kostić Borivoj, Litijska cesta 363, Ljubljana - Dobrunje, spričevalo 1. letnika Trgovske akademije. gnx‑324798
Koštrun Jože, Prijateljeva 16, Šentjur,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Rogaška
Slatina, izdano leta 2011. gnt‑324802
Kranjc Mojca, Krmelj 88, Krmelj, spričevalo 2. letnika Tekstilne šole Sevnica.
gnx‑324823
Kuhar Urška, Žiganja vas 44A, Križe,
spričevalo 2. letnika Srednje šole za oblikovanje in fotografijo, izdano leta 2007.
gnq‑324805
Malnarič Miha, Puhova ulica 2, Ljubljana,
spričevalo 5. letnika Srednje elektro in strojne šole v Kranju. gnr‑324854
Mehar Gregor, Kebetova ulica 20, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Gimnazije Šentvid v
Ljubljani, izdano leta 2003. gny‑324797
Milivojević Janja, Glinškova ploščad 6,
Ljubljana - Črnuče, maturitetno spričevalo
I. gimnazije Maribor, št. 7, izdano leta 1976,
izdano na ime Jager. gnf‑324841
Mirnik Andraž, Reboljeva ulica 35, Trzin,
maturitetno spričevalo in obvestilo o uspehu
pri maturi Srednje upravno-administrativne
šole, izdano leta 2007. gnh‑324789
Mithans Sara, Hmelina 22, Radlje ob
Dravi, maturitetno spričevalo Šolskega
centra Slovenj Gradec, Srednje zdravstvene šole, št. PM 720101, izdano leta 2010.
gnp‑324806
Mitrović Dino, Prešernova c. 47, Bled,
spričevalo 1. letnika Gimnazije Kranj, izdano
leta 2008. gnm‑324788
Mlinšek Jožek, Gmajna 25F, Slovenj Gradec, spričevalo 3. letnika Šolskega centra
Slovenj Gradec, Srednje zdravstvene šole,
št. 786, izdano leta 2010. gni‑324813
Ograjenšek Matic, Pod lipami 4, Celje,
spričevalo 3. letnika Poslovno komercialne
šole Celje, izdano leta 2008. gne‑324842
Pejazić Franjo, Steletova 4, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
od 1. do 3. letnika Srednje gradbene šole
Ivana Kavčiča, izdano leta 1986, 1987 in
1988. gni‑324838
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Remec Miha, Vidmarjeva ulica 11, Ljubljana, diplomo Srednje šole za računalništvo
Ljubljana, izdano leta 1985. gnj‑324787
Sabol Bojan, Beblerjev trg 13, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje gradbene in ekonomske šole v Ljubljani, izdano
leta 1995. gnl‑324860
Šepetavc Tadej, Trnje 16, Brežice, spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika Šolskega centra za pošto, ekonomijo in telekomunikacije,
Ljubljana, št. I - EKO/767, izdano leta 2007,
2008, 2009, 2010. gnp‑324856
Tijeglić Željko, Celine 11, Lukavec, 10412
Donja Lomnica, Hrvaška, spričevalo 1., 2. in
3. letnika Srednje gradb. šole Veno Pilon
Ajdovščina, izdano leta 1981, 1982, 1983.
gnu‑324826
Zupan Klemen, Pintarjeva 30, Zagorje
ob Savi, spričevalo 3. letnika Srednje šole
Sevnica, izdano leta 2011. gnq‑324855

Drugo preklicujejo
Adriatic Slovenica d.d. Ljubljanska c. 3a,
Koper, obrazce stroge evidence: tip dokumenta: 08-SVI-02/08, št. dokumenta: 79088,
tip dokumenta: 08-SVI-02/08, št. dokumenta: 79224, tip dokumenta: 08-SVI-02/08, št.
dokumenta: 79228, tip dokumenta: 08-SVI02/08, št. dokumenta: 79229, tip dokumenta: 08-SVI-02/08, št. dokumenta: 79230, tip
dokumenta: ZK, št. dokumenta: 2194479,
ime in priimek pooblaščenca: Lovrič Miroslav, šifra: 4001, PE: Ljubljana. Ob-5756/11
Adriatic Slovenica d.d. Ljubljana c. 3a,
6503 Koper, obrazce stroge evidence: tip dokumenta: Z-3, št. dokumenta: 00678451, tip
dokumenta: Z-3, št. dokumenta: 00678454,
ime in priimek pooblaščenca: Legan Saša,
šifra: 1111, PE: Ljubljana. Ob-5757/11
Adriatic Slovenica d.d. Ljubljana c. 3a,
6503 Koper, obrazce stroge evidence:
tip dokumenta: CORIS, št. dokumenta:
488981-488982, tip dokumenta: CORIS, št.
dokumenta: 488984-488990, ime in priimek
pooblaščenca: Jeran Roman, šifra: 4742,
PE: Ljubljana. Ob-5758/11
Adriatic Slovenica d.d. Ljubljana c. 3a,
6503 Koper, obrazec stroge evidence: tip
dokumenta: ZK, št. dokumenta: 2078874,
ime in priimek pooblaščenca: Škulj Milena,
šifra: 1194, PE: Ljubljana. Ob-5759/11
Adriatic Slovenica d.d. Ljubljana c.
3a, 6503 Koper, obrazce stroge evidence: tip dokumenta: IM/99, št. dokumenta:
00467530, tip dokumenta: IM/99, št. dokumenta: 00467531, tip dokumenta: IM/99, št.
dokumenta: 00467533, ime in priimek pooblaščenca: Andolšek Aleša, šifra: 0033, PE:
Kranj. Ob-5760/11
Adriatic Slovenica d.d. Ljubljana c. 3a,
6503 Koper, obrazce stroge evidence: tip
dokumenta: ŽI-SEZ-06, št. dokumenta:
00025850, tip dokumenta: ŽI/06, št. dokumenta: 00040850, tip dokumenta: AA-PT,
št. dokumenta: 00020265, ime in priimek
pooblaščenca: Medved Klara, šifra: 0543,
PE: Kranj. Ob-5761/11
Adriatic Slovenica d.d. Ljubljana c. 3a,
6503 Koper, obrazec stroge evidence: tip
dokumenta: 06/-ŽIV-02/09, št. dokumenta:
00000156, ime in priimek pooblaščenca:
Krpan Adormi, šifra 0462, PE: Postojna.
Ob-5762/11
Adriatic Slovenica d.d. Ljubljana c. 3a,
6503 Koper, obrazec stroge evidence: tip

Št.

dokumenta: 06-ŽIV-03, št. dokumenta:
00000110, ime in priimek pooblaščenca:
Paternost Darij, šifra: 5135, PE: Postojna.
Ob-5763/11
Adriatic Slovenica d.d. Ljubljana c. 3a,
6503 Koper, obrazec stroge evidence:
tip dokumenta: Z-AO-94, št. dokumenta:
00058899, ime in priimek pooblaščenca:
Švent Andrej, šifra: 0842, PE: Postojna.
Ob-5764/11
Adriatic Slovenica d.d. Ljubljana c. 3a,
6503 Koper, obrazce stroge evidence: tip
dokumenta: OBR-POB 237, št. dokumenta:
00192065–00192066, tip dokumenta: ZK,
št. dokumenta: 1599498, ime in priimek pooblaščenca: Širok Karla, šifra: 0810, PE:
Nova Gorica. Ob-5765/11
Adriatic Slovenica d.d. Ljubljana c. 3a,
6503 Koper, obrazec stroge evidence: tip
dokumenta: 07-NEZ-01/08, št. dokumenta:
00004912–00004914, ime in priimek pooblaščenca: Cesar Valerija, šifra: 5227, PE:
Murska Sobota. Ob-5766/11
Adriatic Slovenica d.d., Ljubljanska c.
3a, 6503 Koper, obrazec stroge evidence: tip dokumenta: ZAC-4, št. dokumenta:
0165754, ime in priimek pooblaščenca: Auguštin Slavica, šifra: 3984, PE: Murska Sobota. Ob-5767/11
Adriatic Slovenica d.d. Ljubljana c.
3a, 6503 Koper, obrazec stroge evidence: tip dokumenta: IM/99, št. dokumenta:
00477614, ime in priimek pooblaščenca:
Horvat Dušan, šifra: 0300, PE: Murska Sobota. Ob-5768/11
Adriatic Slovenica d.d. Ljubljana c. 3a,
6503 Koper, obrazec stroge evidence: tip dokumenta: IM/99, št. dokumenta: 00458207,
ime in priimek pooblaščenca: Kuri Vojko, šifra: 4835, PE: Murska Sobota. Ob-5769/11
Adriatic Slovenica d.d. Ljubljana c. 3a,
6503 Koper, obrazec stroge evidence: tip
dokumenta: 06-ŽIV-03/10, št. dokumenta:
00001630, ime in priimek pooblaščenca:
Hajdič Kristjan, šifra: 5250, PE: Murska Sobota. Ob-5770/11
Adriatic Slovenica d.d. Ljubljana c. 3a,
6503 Koper, obrazec stroge evidence: tip
dokumenta: ZAC 4/93, št. dokumenta:
0154852, ime in priimek pooblaščenca: Kopunovič Miroslav, šifra: 4207, PE: Murska
Sobota. Ob-5771/11
Adriatic Slovenica d.d. Ljubljana c. 3a,
6503 Koper, obrazce stroge evidence: tip
dokumenta: 07-NEZ-02/09, št. dokumenta:
00002924, tip dokumenta: 07-NEZ-02/09,
št. dokumenta: 00007796, tip dokumenta:
08-SVI-02/07, št. dokumenta: 074629, ime
in priimek pooblaščenca: Mitrovič Ratko, šifra: 0556, PE: Murska Sobota. Ob-5772/11
Adriatic Slovenica d.d. Ljubljana c. 3a,
6503 Koper, obrazce stroge evidence: tip
dokumenta: PP/06, št. dokumenta: 8228,
tip dokumenta: PP/06, št. dokumenta:
8229, tip dokumenta: PP/06, št. dokumenta: 8230, ime in priimek pooblaščenca: Horvat Dušan, šifra: 0300, PE: Murska Sobota.
Ob-5773/11
Adriatic Slovenica d.d. Ljubljana c. 3a,
6503 Koper, obrazce stroge evidence: tip
dokumenta: 08-SVI-02/07, št. dokumenta:
074567–074568, tip dokumenta: 07-NEZ01/08, št. dokumenta: 00004981–00004990,
tip dokumenta: 07-NEZ-02/08, št. dokumenta: 00008031–00008040, ime in priimek pooblaščenca: Knupleš Tatjana, šifra: 0386,
PE: Murska Sobota. Ob-5774/11
Adriatic Slovenica d.d. Ljubljana c. 3a,
6503 Koper, obrazce stroge evidence: tip
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dokumenta: OBR. PV-2, št. dokumenta:
00044620, tip dokumenta: 07-AKA-01/07,
št. dokumenta: 00003096–00003100, tip
dokumenta: 07-A0D-01/07, št. dokumenta: 00374096–00374100, tip dokumenta:
07-APT-02/07, št. dokumenta: 00000936–
00000940, ime in priimek pooblaščenca:
Gjerkeš Ljubo, šifra: 0256, PE: Murska Sobota. Ob-5775/11
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Davčna uprava Republike Slovenije, Šmartinska cesta 55, Ljubljana, službeno izkaznico in značko pooblaščene
uradne osebe: Galun Tanja, Davčni urad
Celje, delovno mesto izterjevalec; pod registrsko številko: 1736, izdano dne 30. 8.
2008. Ob-5788/11
Avtoprevozništvo Marjan, Kidričeva ulica 41, Rogaška Slatina, dovolilnice, oznaka
države 804/03, za državo Ukrajina/tranzit,
št. dovolilnice 717, izdala Obrtna zbornica
Slovenije. gnn‑324833
Cinkarna Celje, d.d., Kidričeva 26, Celje, licenco, številka E002901, za vozilo Mercedes Actros, reg. št. CE 45-92N.
gnz‑324846
Dolenc Matevž, Begunje 2B, Begunje pri
Cerknici, dijaško izkaznico, izdal Šolski center Postojna. gns‑324828
DPO & CO Filovci d.o.o., Filovci 22, Bogojina, licenco skupnosti, številka E 005221.
gno‑324832
Fugina Anja, Gradišče 130, Škofljica, dijaško izkaznico, izdala Srednja šola za gostinstvo in turizem v Ljubljani. gng‑324815
Grcić Anela, Kersnikova 13, Velenje, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu, izdajateljica Splošna bolnišnica Celje, leto izdaje
2006. gnj‑324862
Ivanuša Špela, Savska cesta 2, Kranj,
študentsko izkaznico, št. 01010330, izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani.
gns‑324853
Konrad Anton s.p., Malna 9, Jurovski
Dol, dovolilnico, številka 4242, za državo
Hrvaško, oznaka države HR. gnc‑324844
Koražija Klavdija, Dovje 33, Mojstrana,
študentsko izkaznico, št. 061100478, izdala
Univerza v Ljubljani. gnw‑324803
Krajnc Jože, Mala breza 4, Šentrupert, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500023180000, izdajatelj Cetis, Celje.
gnw‑324799
Kregar Helena, Voljčji Potok 8, Radomlje, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu, izdajatelj Ministrstvo za šolstvo in šport,
veljavno od 15. 4. 1997, leto izdaje 1997.
gnh‑324839
Panteliou Nickie, Cesta 27. aprila,
blok 1, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
70072801, izdala Filozofska fakulteta v Ljubljani. gnt‑324852
Simo Šebez s.p., Trg svobode 3, Laško,
licenco skupnosti, št. 006316, reg. oznaka
vozila: CE H1590, licenco, št. 01137/003,
reg. oznaka vozila CE SEBEZ in licenco št.
011370, ser. št. 01010548. gnb‑324845
Smerdelj Martin, Studenec 50/A, Studenec, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500020007000, izdal Cetis Celje.
gne‑324792
Smrekar Rok, Senožeti 19 B, Dol pri Ljubljani, študentsko izkaznico, št. 19541221,
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gny‑324851
Šabanović Lea, Cesta Ceneta Štuparja 106, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
19451326, izdala Ekonomska fakulteta.
gnw‑324849
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Šinkovec Tilen, Melikova ulica 31, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija, Ljubljana. gng‑324840
Tomažinčič Tomaž, Dobrava 24b, Izola - Isola, študentsko izkaznico, izdala UP
FAMNIT. gnd‑324793
Topuzovič Žarko, Vid Ivanuševa 6B, Rogaška Slatina, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500031646000, izdajatelj Cetis d.d.
gnd‑324822
Vesel Zoran s.p., Spodnje Koseze 11,
Lukovica, licenco, št. 009933/001, za vozilo
M.A.N. 19.332, registrska številka LJ 512HG. gny‑324847
Vršnik Milena, Kersnikova 28, Mengeš,
študentsko izkaznico, št. 19831345, izdana
na priimek Zupančič Milena, izdala Ekonomska fakulteta Ljubljana. gnt‑324827
ZETIT, d.o.o., Ljubljana, Beblerjev trg 8,
Ljubljana, beloruske univerzalne dovolilnice,
oznaka št. 112/01, št. 2046210 in 2046222,
izdalo Ministrstvo za promet. gnx‑324848
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